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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 
Σημείωση: Οι σκιασμένες επιφάνειες αποτελούν τις περιπτώσεις απόκλισης 
μεταξύ της NACE αναθ. 2 και της CPA 2008 

ΤΟΜΕΑΣ A  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ  

01  Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες  

01.1  Μη πολυετείς καλλιέργειες  

01.11 Δημητριακά (εκτός ρυζιού), όσπρια και ελαιούχοι σπόροι  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει δημητριακά, όσπρια και ελαιούχους σπόρους που 
προορίζονται για τρόφιμα και άλλους σκοπούς  

01.11.1 Σιτάρι  

01.11.11  Σκληρό σιτάρι  

01.11.12  Σιτάρι, εκτός από το σκληρό σιτάρι  

01.11.2  Αραβόσιτος  

01.11.20  Αραβόσιτος  

Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρείται: 

- αραβόσιτος για χορτονομή, βλέπε 01.19.10  

01.11.3 Κριθάρι, σίκαλη και βρώμη  

01.11.31  Κριθάρι  

01.11.32  Σίκαλη  

01.11.33  Βρώμη  

01.11.4  Σόργο, κεχρί και άλλα δημητριακά  

01.11.41  Σόργο  

01.11.42  Κεχρί  

01.11.49  Άλλα δημητριακά  

01.11.5  Άχυρο και φλοιοί δημητριακών  

01.11.50  Άχυρο και φλοιοί δημητριακών  

01.11.6  Νωπά όσπρια  

01.11.61  Φασόλια, νωπά  

01.11.62  Μπιζέλια, νωπά  

01.11.69  Άλλα νωπά όσπρια  
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01.11.7 Αποξηραμένα όσπρια  

01.11.71  Φασόλια, ξηρά  

01.11.72 Κουκιά, ξηρά  

01.11.73 Ρεβίθια, ξηρά  

01.11.74  Φακές, ξηρές  

01.11.75  Μπιζέλια, ξηρά  

01.11.79  Όσπρια (ξηρά όσπρια) π.δ.κ.α.  

01.11.8  Σπόροι σόγιας, αράπικα φιστίκια και βαμβακόσποροι  

01.11.81  Σπόροι σόγιας  

01.11.82  Αράπικα φιστίκια, με κέλυφος  

01.11.83  Αράπικα φιστίκια, αποφλοιωμένα (χωρίς κέλυφος)  

01.11.84  Βαμβακόσποροι  

01.11.9  Άλλοι ελαιούχοι σπόροι  

01.11.91  Λιναρόσπορος  

01.11.92  Σπόροι σιναπιού  

01.11.93  Σπόροι κράμβης ή ελαιοκράμβης  

01.11.94  Σπόροι σουσαμιού  

01.11.95  Σπόροι ηλιοτρόπιου  

01.11.99  Άλλοι ελαιούχοι σπόροι π.δ.κ.α.  

01.12  Ρύζι, μη αποφλοιωμένο  

01.12.1  Ρύζι, μη αποφλοιωμένο  

01.12.10 Ρύζι, μη αποφλοιωμένο  

01.13  Λαχανικά και πεπονοειδή, ρίζες και κόνδυλοι  

01.13.1  Λαχανικά με φύλλα ή μίσχους  

01.13.11  Σπαράγγια  

01.13.12  Λάχανα  

01.13.13  Κουνουπίδια και μπρόκολα  

01.13.14  Μαρούλια  

01.13.15  Πικραλίδες (πικρομάρουλα-χίκορι)  

01.13.16  Σπανάκι  

01.13.17  Αγκινάρες  
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01.13.19  Άλλα λαχανικά με φύλλα ή μίσχους  

01.13.2 Πεπόνια 

01.13.21  Καρπούζια  

01.13.29  Άλλα πεπονοειδή  

01.13.3  Άλλα λαχανικά που φέρουν καρπούς (οπωροφόρα)  

01.13.31  Κόκκινες και πράσινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πιπεριές, 
πράσινες (μόνο του γένους capsicum)  

01.13.32  Αγγούρια και αγγουράκια μικρά  

01.13.33  Μελιτζάνες 

01.13.34  Ντομάτες  

01.13.39  Άλλα λαχανικά που φέρουν καρπούς (οπωροφόρα) π.δ.κ.α. 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- την καλλιέργεια κολοκυθιών 

 - την καλλιέργεια αραβοσίτου sweet corn 

- την καλλιέργεια κολοκύθας, και άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς 
(οπωροφόρα) π.δ.κ.α. 

01.13.4 Ριζώδη, βολβώδη ή κονδυλώδη λαχανικά  

01.13.41  Καρότα και γογγύλια  

01.13.42  Σκόρδο  

01.13.43  Κρεμμύδια 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- την καλλιέργεια κρεμμυδιών και ασκαλωνίων 

01.13.44  Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά  

01.13.49  Άλλα ριζώδη, βολβώδη ή κονδυλώδη λαχανικά (χωρίς υψηλό 
περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη)  

01.13.5  Βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή 
ινουλίνη  

01.13.51  Πατάτες  

01.13.52  Γλυκοπατάτες  

01.13.53  Ταπιόκα (cassava)  

01.13.59  Άλλες βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο 
ή ινουλίνη  

01.13.6  Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων  
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01.13.60  Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων  

01.13.7  Ζαχαρότευτλα και σπόροι ζαχαρότευτλων 

01.13.71  Ζαχαρότευτλα  

01.13.72  Σπόροι ζαχαροτεύτλων  

01.13.8  Μανιτάρια και τρούφες  

01.13.80  Μανιτάρια και τρούφες  

01.13.9  Λαχανικά, νωπά, π.δ.κ.α.  

01.13.90  Λαχανικά, νωπά, π.δ.κ.α.  

01.14  Ζαχαροκάλαμα  

01.14.1  Ζαχαροκάλαμα  

01.14.10  Ζαχαροκάλαμα 

01.15  Ακατέργαστος καπνός  

01.15.1  Ακατέργαστος καπνός  

01.15.10  Ακατέργαστος καπνός  

01.16  Ινώδη φυτά  

01.16.1  Ινώδη φυτά  

01.16.11  Βαμβάκι εκκοκκισμένο ή όχι  

01.16.12  Γιούτα, κενάφ και άλλα ινώδη φυτά ραφίας (δηλαδή υφαντικές ίνες 
που προέρχονται από στελέχη φυτών), ακατέργαστα ή μουσκεμένα (εκτός από 
λινάρι, κάνναβη και ραμί)  

01.16.19  Λινάρι, κάνναβη και ακατέργαστα ινώδη φυτά π.δ.κ.α  

01.19  Άλλες μη πολυετείς καλλιέργειες  

01.19.1  Κτηνοτροφικά φυτά  

01.19.10  Κτηνοτροφικά φυτά  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- σουηδικά γογγύλια, κραμβογογγύλια, τριφύλλι, μηδική, κτηνοτροφικά λάχανα, 
αραβόσιτος για χορτονομή και άλλα αγροστώδη 

- κτηνοτροφικά λάχανα και συναφή κτηνοτροφικά προϊόντα 

Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 

- συμπυκνώματα και άλευρα κτηνοτροφικών φυτών, βλέπε 10.91  

01.19.2  Άνθη και μπουμπούκια ανθέων σπόροι ανθέων  

01.19.21  Άνθη και μπουμπούκια ανθέων  
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01.19.22  Σπόροι ανθέων  

01.19.3  Σπόροι τεύτλων, σπόροι κτηνοτροφικών φυτών· άλλες φυτικές 
πρώτες ύλες  

01.19.31  Σπόροι τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόροι 
κτηνοτροφικών φυτών  

01.19.39  Φυτικές πρώτες ύλες π.δ.κ.α.  

01.2  Πολυετείς καλλιέργειες  

01.21  Σταφύλια  

01.21.1  Σταφύλια  

01.21.11  Επιτραπέζια σταφύλια  

01.21.12  Άλλα σταφύλια, νωπά  

01.22  Τροπικά και υποτροπικά φρούτα  

01.22.1  Τροπικά και υποτροπικά φρούτα  

01.22.11  Αβοκάντο  

01.22.12  Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και 
παρόμοια φρούτα  

01.22.13  Χουρμάδες  

01.22.14  Σύκα  

01.22.19  Άλλα τροπικά και υποτροπικά φρούτα  

01.23  Εσπεριδοειδή  

01.23.1  Εσπεριδοειδή  

01.23.11  Φράπες και γκρέιπφρουτ  

01.23.12  Λεμόνια και γλυκολέμονα (λάιμ)  

01.23.13  Πορτοκάλια  

01.23.14  Μανταρινάτα (tangerines), μανταρίνια, κλημεντίνες  

01.23.19 Άλλα εσπεριδοειδή  

01.24  Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα  

01.24.1  Μήλα  

01.24.10  Μήλα  

01.24.2  Άλλα μηλοειδή και πυρηνόκαρπα  

01.24.21  Αχλάδια  

01.24.22  Κυδώνια  
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01.24.23  Βερίκοκα  

01.24.24  Κεράσια  

01.24.25  Ροδάκινα  

01.24.26  Νεκταρίνια  

01.24.27  Δαμάσκηνα  

01.24.28  Κορόμηλα (αγριοδαμάσκηνα)  

01.24.29  Άλλα μηλοειδή και πυρηνόκαρπα π.δ.κ.α 

01.25  Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες φρούτων και καρπών με 
κέλυφος  

01.25.1  Μούρα και οι καρποί του γένους vaccinium  

01.25.11 Ακτινίδια  

01.25.12  Σμέουρα 

01.25.13  Φράουλες  

01.25.19  Άλλα μούρα, οι καρποί του γένους vaccinium π.δ.κ.α  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- θαμνόμουρα, μύρτιλλα, ερυθρά μύρτιλλα, μύρτιλλα των βάλτων, γαϋλουσσακία 

- φραγκοστάφυλλα και λαγοκέρασα 

01.25.2  Σπόροι καρπών  

01.25.20  Σπόροι καρπών  

01.25.3  Καρποί με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με 
κέλυφος, αράπικα φυστίκια και ινδικές καρύδες)  

01.25.31  Αμύγδαλα  

01.25.32  Κάστανα  

01.25.33  Φουντούκια 

01.25.34  Φυστίκια  

01.25.35  Καρύδια κοινά  

01.25.39  Άλλοι καρποί με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με 
κέλυφος, αράπικα φυστίκια 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     

01.26 Ελαιούχοι καρποί  

01.26.1  Ελιές  
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01.26.11  Επιτραπέζιες ελιές  

01.26.12  Ελιές για την παραγωγή ελαιόλαδου 

01.26.2  Ινδική καρύδα  

01.26.20  Ινδική καρύδα  

01.26.9  Άλλοι ελαιούχοι καρποί  

01.26.90  Άλλοι ελαιούχοι καρποί  

01.27  Φυτά για αφεψήματα  

01.27.1  Φυτά για αφεψήματα  

01.27.11  Κόκκοι καφέ, μη καβουρδισμένοι  

01.27.12  Φύλλα τσαγιού  

01.27.13  Φύλλα ματέ  

01.27.14  Σπόροι κακάο  

01.28  Καρυκεύματα, αρωματικά, θεραπευτικά και φαρμακευτικά φυτά  

01.28.1  Καρυκεύματα, μη κατεργασμένα  

01.28.11  Πιπεριά (piper spp), ακατέργαστη  

01.28.12 Κόκκινες και πράσινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πιπεριές (του 
γένους capsicum spp.) αποξηραμένες, ακατέργαστες  

01.28.13  Μοσχοκάρυδο, φλούδα μοσχοκάρυδου, και κάρδαμου, ακατέργαστα  

01.28.14  Γλυκάνισο το κοινό, γλυκάνισο το αστεροειδές, κορίανδρος, κύμινο, 
αγριοκύμινο, μάραθος και καρποί κέδρου (αρκεύθου), ακατέργαστα  

01.28.15  Κανέλλα, ακατέργαστη  

01.28.16  Γαρύφαλλα (το στέλεχος), ακατέργαστα  

01.28.17  Πιπερόριζα (τζίντζερ), αποξηραμένη, ακατέργαστη  

01.28.18  Βανίλια, ακατέργαστη  

01.28.19  Άλλα καρυκεύματα, μη κατεργασμένα  

01.28.2  Δισκία λυκίσκου  

01.28.20  Δισκία λυκίσκου  

01.28.3  Φυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη 
φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς 

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

01.29  Άλλες πολυετείς καλλιέργειες  

01.29.1  Φυσικό ελαστικό (καουτσούκ)  
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01.29.10  Φυσικό ελαστικό (καουτσούκ)  

01.29.2  Χριστουγεννιάτικα δένδρα, κομμένα  

01.29.20  Χριστουγεννιάτικα δένδρα, κομμένα  

01.29.3  Φυτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη  

01.29.30  Φυτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη  

01.3 Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα και 
παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών  

01.30  Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα 
και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών  

01.30.1  Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα 
και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών  

01.30.10  Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα 
και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών  

01.4  Ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα  

01.41  Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα και ακατέργαστο γάλα από βοοειδή 
γαλακτοπαραγωγής  

01.41.1  Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα  

01.41.10  Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα  

01.41.2  Ακατέργαστο γάλα από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής  

01.41.20  Ακατέργαστο γάλα από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής  

01.42  Άλλα βοοειδή και βουβάλια, ζώντα και το σπέρμα τους  

01.42.1  Άλλα βοοειδή και βουβάλια, ζώντα  

01.42.11  Άλλα βοοειδή και βουβάλια, εκτός των μοσχαριών, ζώντα  

01.42.12  Μοσχάρια βοοειδών και βουβαλιών, ζώντα  

01.42.2 Σπέρμα βοοειδών και βουβαλιών  

01.42.20  Σπέρμα βοοειδών και βουβαλιών  

01.43  Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα  

01.43.1  Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα  

01.43.10  Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα  

01.44  Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές  

01.44.1  Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές  

01.44.10  Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές  
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01.45  Αιγοπρόβατα, ζώντα· ακατέργαστο γάλα και μαλλί από κούρεμα 
αιγοπροβάτων  

01.45.1  Αιγοπρόβατα, ζώντα  

01.45.11  Προβατοειδή, ζώντα  

01.45.12  Αιγοειδή, ζώντα  

01.45.2  Ακατέργαστο γάλα από αιγοπρόβατα  

01.45.21  Ακατέργαστο πρόβειο γάλα  

01.45.22  Ακατέργαστο κατσικίσιο γάλα  

01.45.3  Μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές 
ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε στην 
προβιά  

01.45.30  Μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές 
ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε στην 
προβιά  

01.46  Χοιροειδή, ζώντα  

01.46.1  Χοιροειδή, ζώντα  

01.46.10  Χοιροειδή, ζώντα  

01.47 Πουλερικά, ζώντα, και αβγά  

01.47.1  Πουλερικά, ζώντα  

01.47.11  Κοτόπουλα, ζώντα  

01.47.12 Γαλοπούλες, ζωντανές  

01.47.13  Χήνες, ζωντανές  

01.47.14  Πάπιες και φραγκόκοτες, ζωντανές  

01.47.2  Αβγά με το κέλυφος, νωπά 

01.47.21  Αβγά κότας με το κέλυφος, νωπά  

01.47.22  Αυγά από άλλα πουλερικά με το κέλυφος, νωπά  

01.47.23 Αυγά επώασης  

01.49  Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και ζωικά προϊόντα  

01.49.1 Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, ζώντα  

01.49.11 Κουνέλια κατοικίδια, ζώντα  

01.49.12  Πτηνά εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα π.δ.κ.α., ζώντα  

01.49.13  Ερπετά εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες), ζώντα  



 10

01.49.19 Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα π.δ.κ.α., ζώντα  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- ταράνδους 

- γουνοφόρα ζώα (εκτός κουνελιών) 

- γάτες, σκύλους και άλλα ζώα συντροφιάς 

- διάφορα ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα π.δ.κ.α., 

01.49.2  Άλλα ζωικά προϊόντα που παράγονται σε αγροκτήματα  

01.49.21  Μέλι φυσικό  

01.49.22 Ακατέργαστο γάλα π.δ.κ.α  

01.49.23  Σαλιγκάρια, νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, παστά 
ή σε άλμη εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια·  

01.49.24  Βρώσιμα προϊόντα προερχόμενα από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α.  

01.49.25  Κουκούλια μεταξοσκώληκα κατάλληλα για αναπήνιση  

01.49.26 Κεριά εντόμων και σπαρματσέτα, είτε εξευγενισμένα ή χρωματισμένα 
είτε όχι 

01.49.27 Έμβρυα ζώων για αναπαραγωγή  

01.49.28  Μη βρώσιμα προϊόντα προερχόμενα από ζώα αγροκτημάτων 
π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τρίχα εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδής, σε μάζες 

01.49.3  Ακατέργαστα γουνοδέρματα και διάφορες ακατέργαστες προβιές και 
δέρματα  

01.49.31 Ακατέργαστα γουνοδέρματα, εκτός από δέρματα γουνοφόρων αρνιών  

01.49.32  Ακατέργαστα γουνοδέρματα από δέρματα γουνοφόρων αρνιών  

01.49.39  Ακατέργαστα δέρματα ζώων π.δ.κ.α (νωπά ή διατηρημένα, που δεν 
έχουν όμως υποστεί περαιτέρω κατεργασία) 

01.6  Γεωργικές και κτηνοτροφικές υπηρεσίες (εκτός των κτηνιατρικών 
υπηρεσιών)  

01.61  Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή  

01.61.1  Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή 
01.61.10  Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  

 
 την προετοιμασία αγρών 
 τη φύτευση, καλλιέργεια και λίπανση καλλιεργειών 
 τον ψεκασμό καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου ψεκασμού  
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 τη  γεωργική  παρασιτοκτονία 
 το  αραίωμα οπωροφόρων δέντρων και αμπελώνων 
 τη μεταφύτευση και αραίωση φυτών 
 τη συγκομιδή σοδειάς 
 την παροχή γεωργικού εξοπλισμού με προσωπικό και χειριστές 
 τη διατήρηση της γεωργικής γης σε καλή καλλιεργητική και περιβαλλοντική 
κατάσταση 
 τη λειτουργία γεωργικού αρδευτικού εξοπλισμού 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
 
 οι υπηρεσίες διανομής νερού μέσω δικτύου διανομής, οι υπηρεσίες 
λειτουργίας αρδευτικών διωρύγων, βλέπε 36.00.20 
 οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων τοπίου, βλέπε 71.11.4 
 οι παρεχόμενες υπηρεσίες από γεωπόνους και οικονομολόγους ειδικευμένους 
στη γεωργική οικονομία, βλέπε 74.90.19. 
 άλλες υπηρεσίες παρασιτοκτονίας, βλέπε 81.29.11 
 οι υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου που δεν έχουν σχέση με τη γεωργία, 
βλέπε 81.30.10 
 η οργάνωση αγροτικών εκθέσεων, βλέπε 82.3012 

01.62 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή  

01.62.1  Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή  

01.62.10 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
• τις υπηρεσίες για την προώθηση της αναπαραγωγής, της ανάπτυξης και της 
απόδοσης των ζώων 
 τις υπηρεσίες ελέγχου κοπαδιών, τις υπηρεσίες μετακίνησης ποιμνίων, τις 
υπηρεσίες εκμίσθωσης προβατίνων, τις υπηρεσίες ευνουχισμού πουλερικών, 
ταξινόμησης αυγών κλπ 
 υπηρεσίες σχετικές με το κούρεμα προβάτων 
 τις υπηρεσίες στέγασης και φροντίδας ζώων αγροκτημάτων 
 τον καθαρισμό σταβλικών εγκαταστάσεων (κοτέτσια, χοιροστάσια κλπ.) 
 τις υπηρεσίες ιπποφορβείου  
 τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση 

 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες πεταλωτών 

 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
-  η παροχή χώρου μόνο για στέγαση και φροντίδα ζώων, βλέπε 68.20.12 
- οι παρεχόμενες υπηρεσίες από γεωπόνους και οικονομολόγους ειδικευμένους στη 
γεωργική οικονομία, βλέπε 74.90.19 
-  ο εμβολιασμός των ζώων και άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες, βλέπε 75.0.1 
- οι ψυχαγωγικές ιππευτικές υπηρεσίες,  βλέπε 93.11.10 
- η στέγαση και φροντίδα  ζώων συντροφιάς, βλέπε 96.09.11 
01.63  Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή  

01.63.1  Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή  

01.63.10  Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις υπηρεσίες προετοιμασίας για τις πρωτογενείς αγορές, δηλαδή  καθάρισμα, 
αραίωμα, διαλογή, αποπαρασίτωση, αποξήρανση, αποφλοίωση 
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- την εκκόκκιση βάμβακα 
- τις υπηρεσίες προετοιμασίας  φύλλων καπνού, πχ αποξήρανση  
- τις υπηρεσίες προετοιμασίας κόκκων κακάου, πχ αποφλοίωση 
- την επικάλυψη φρούτων με κερί (κέρωμα)  

 
 

Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται:   
- οι υπηρεσίες προετοιμασίας των γεωργικών προϊόντων από τον παραγωγό, βλέπε 
την αντίστοιχη τάξη στις ομάδες 01.1, 01.2 ή 01.3 
- οι υπηρεσίες απομίσχωσης και επαναξήρανσης καπνού, βλέπε 12.00.1 
- οι υπηρεσίες μάρκετινγκ από εμπορομεσίτες και συνεταιριστικές ενώσεις, 
βλέπεδιαίρεση 46 
- το χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών, βλέπε 46.2 
01.64  Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού  

01.64.1  Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού  

01.64.10  Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των σπόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατεργασίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων: 

• απομάκρυνση των ουσιών που δεν σχετίζονται με σπόρους, των ατροφικών 
σπόρων, των σπόρων που έχουν υποστεί βλάβη από μηχανήματα ή έντομα και των 
άγουρων (πρώιμων) σπόρων,  

• αφύγρανση των σπόρων σε επίπεδο ασφαλείας, ώστε να είναι κατάλληλοι για 
αποθήκευση 

•  στέγνωμα,  πλύσιμο,  διαλογή  και  κατεργασία  των σπόρων έως ότου βγουν 
στην αγορά.  

 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται:     
-  η καλλιέργεια σπόρων, βλέπε ομάδες 01.1 και 01.2 
- οι υπηρεσίες επεξεργασίας των σπόρων για την απόκτηση ελαίου, βλέπε 10.41 
- οι υπηρεσίες έρευνας για την ανάπτυξη ή την τροποποίηση νέων τύπων σπόρων, 
βλέπε 72.11.13 
01.7  Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες  

01.70  Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες  

01.70.1  Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες  

01.70.10 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: - τη θήρα και την τοποθέτηση παγίδων σε 
εμπορική βάση 
- τη σύλληψη ζώων (ζωντανών ή νεκρών) για διατροφή, παραγωγή  γουνών, 
δερμάτων ή για τη χρησιμοποίησή τους σε έρευνες (πειραματόζωα), σε ζωολογικούς 
κήπους ή ως κατοικίδια ζώα 
- την παραγωγή γουνοδερμάτων, δερμάτων ερπετών και δερμάτων πτηνών που 
προέρχονται από το κυνήγι ή την τοποθέτηση παγίδων 

 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
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- την από ξηράς σύλληψη θαλάσσιων θηλαστικών, όπως ο θαλάσσιος ίππος και η 
φώκια  
 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- η παραγωγή γουνοδερμάτων, δερμάτων ερπετών και δερμάτων πτηνών από 
δραστηριότητες των γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, βλέπε ομάδα 01.4 
- η εκτροφή θηραμάτων  από δραστηριότητες των γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, 
βλέπε  01.49.1 
- η φαλαινοθηρία, βλέπε 03.00.60 
- η παραγωγή προβιών και δερμάτων που προέρχονται από σφαγεία, βλέπε 10.11 
- το κυνήγι για αθλητισμό ή ψυχαγωγία και συναφείς δραστηριότητες και υπηρεσίες, 
βλέπε 93.19.13 
- οι δραστηριότητες και υπηρεσίες για την προώθηση του κυνηγιού και την 
τοποθέτηση παγίδων, βλέπε 94.99.19  
02  Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες  

02.1  Δασικά δένδρα και υπηρεσίες φυτωρίων  

02.10 Δασικά δένδρα και υπηρεσίες φυτωρίων  

02.10.1  Ζώντα δασικά φυτά· σπόροι δασικών φυτών  

02.10.11  Ζώντα δασικά φυτά  

02.10.12  Σπόροι δασικών δένδρων  

02.10.2  Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δένδρων  

02.10.20  Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δένδρων  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες φυτωρίων Χριστουγεννιάτικων δέντρων, βλέπε 01.30.10  
02.10.3  Δασικά δένδρα  

02.10.30  Δασικά δένδρα  

02.2  Ακατέργαστη ξυλεία  

02.20  Ακατέργαστη ξυλεία  

02.20.1  Ακατέργαστη ξυλεία  

02.20.11 Κορμοί ξυλείας κωνοφόρων  

02.20.12  Κορμοί ξυλείας μη κωνοφόρων, εκτός της τροπικής ξυλείας  

02.20.13  Κορμοί ξυλείας τροπικών δένδρων  

02.20.14  Καυσόξυλα  

02.3  Προϊόντα αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 

02.30  Προϊόντα αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής  

02.30.1 Φυσικά κόμμεα  

02.30.11 Βαλάτα, γουταπέρκα, γουαγιούλη, τσίκλα και παρόμοια φυσικά 
κόμμεα  
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02.30.12 Λάκκα, βάλσαμα και άλλα φυσικά κόμμεα και ρητίνες  

02.30.2 Φυσικός φελλός ακατέργαστος ή απλής κατεργασίας  

02.30.20  Φυσικός φελλός ακατέργαστος ή απλής κατεργασίας  

02.30.3  Μέρη φυτών, χορτάρια, βρύα και λειχήνες, κατάλληλα για 
διακοσμητική χρήση  

02.30.30  Μέρη φυτών, χορτάρια, βρύα και λειχήνες, κατάλληλα για 
διακοσμητική χρήση  

02.30.4  Βρώσιμα προϊόντα αυτοφυών φυτών  

02.30.40  Βρώσιμα προϊόντα αυτοφυών φυτών  

02.4  Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες  

02.40  Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες  

02.40.1  Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες  

02.40.10 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-τις δασοκομικές υπηρεσίες:  
 δασοκομικές απογραφές  
 συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης δασών 
 αποτίμηση δασικής ξυλείας  
 πυροπροστασία και πυρόσβεση δασών  
 δασοκομική ζιζανοκτονία 

-  τις υπηρεσίες υλοτομίας  
 μεταφορά κορμών δέντρων μέσα στο δάσος 

-  παροχή δασικών μηχανημάτων με προσωπικό και χειριστές 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- η λειτουργία φυτωρίων δασικών δέντρων, βλέπε 02.10.20 
- η αποστράγγιση δασικών εκτάσεων, βλέπε 43.12.11 
- ο καθαρισμός των εργοταξίων, βλέπε 43.12.11 
03  Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· 
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες  

03.0  Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· 
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες  

03.00  Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· 
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες  

03.00.1  Ψάρια, ζώντα  

03.00.11  Ζώντα καλλωπιστικά ψάρια  

03.00.12 Ζώντα ψάρια, θαλάσσης, μη εκτρεφόμενα  

03.00.13  Ζώντα ψάρια, γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενα  

03.00.14  Ζώντα ψάρια, θαλάσσης, εκτρεφόμενα  

03.00.15  Ζώντα ψάρια, γλυκών υδάτων, εκτρεφόμενα  
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03.00.2  Ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης  

03.00.21  Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, θαλάσσης, μη εκτρεφόμενα 

03.00.22  Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενα  

03.00.23  Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, θαλάσσης, εκτρεφόμενα  

03.00.24  Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, γλυκών υδάτων, εκτρεφόμενα  

03.00.3  Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα  

03.00.31  Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα, μη καλλιεργούμενα  

03.00.32  Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα, καλλιεργούμενα  

03.00.4  Μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης  

03.00.41 Στρείδια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης μη καλλιεργούμενα  

03.00.42  Άλλα μαλάκια και υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, 
μη καλλιεργούμενα  

03.00.43  Στρείδια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, καλλιεργούμενα  

03.00.44  Άλλα μαλάκια και υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, 
καλλιεργούμενα 

03.00.5  Μαργαριτάρια, ακατέργαστα  

03.00.51  Φυσικά μαργαριτάρια, ακατέργαστα  

03.00.52  Μαργαριτάρια από καλλιέργεια, ακατέργαστα  

03.00.6  Άλλα υδρόβια φυτά, ζώα και τα προϊόντα τους  

03.00.61 Κοράλλια και παρόμοια προϊόντα, όστρακα μαλακίων, καρκινοειδών 
ή εχινοδέρμων και οστά σουπιών  

03.00.62  Φυσικά σφουγγάρια ζωικής προέλευσης  

03.00.63  Φύκια και άλλες άλγες, μη καλλιεργούμενα  

03.00.64 Φύκια και άλλες άλγες, καλλιεργούμενα  
03.00.69  Άλλα υδρόβια φυτά, ζώα και τα προϊόντα τους π.δ.κ.αΑυτή η 
υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- βατράχους που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 
- φάλαινες 
03.00.7 Υποστηρικτικές προς την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια υπηρεσίες  

03.00.71  Υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες  

03.00.72  Υποστηρικτικές προς την υδατοκαλλιέργεια υπηρεσίες 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ Β  ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
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05 Άνθρακας και λιγνίτης 
05.1 Λιθάνθρακας 
05.10 Λιθάνθρακας  
05.10.1 Λιθάνθρακας  
05.10.10 Λιθάνθρακας  
Aπό αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

- μπρικέτες, πλίνθοι άνθρακα και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται από 

άνθρακα, βλέπε 19.20.11 

05.2 Λιγνίτης 
05.20 Λιγνίτης  
05.20.1 Λιγνίτης  
05.20.10 Λιγνίτης  
Aπό αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

- μπρικέτες, πλίνθοι άνθρακα και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται από 

άνθρακα, βλέπε 19.20.11 

06 Αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
06.1 Αργό πετρέλαιο  
06.10 Αργό πετρέλαιο  
06.10.1 Πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, 
ακατέργαστα  
06.10.10 Πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα 
ορυκτά, ακατέργαστα 
06.10.2 Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι  
06.10.20  Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι  
06.2 Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση 
06.20 Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση 
06.20.1 Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση 
06.20.10 Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση 
07 Μεταλλεύματα 
07.1 Σιδηρούχα μεταλλεύματα 
07.10 Σιδηρούχα μεταλλεύματα  
07.10.1 Σιδηρούχα μεταλλεύματα  
07.10.10 Σιδηρούχα μεταλλεύματα  
07.2 Μη σιδηρούχα μεταλλικά μεταλλεύματα 
07.21 Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου 
07.21.1 Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου  
07.21.10 Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου  
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07.29 Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα 
07.29.1 Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα 
07.29.11 Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χαλκού 
07.29.12 Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα νικελίου 
07.29.13 Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα αργιλίου 
07.29.14 Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα πολύτιμων μετάλλων  
07.29.15 Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου και 
κασσιτέρου 
07.29.19 Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα  π.δ.κ.α 
08 Άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων  
08.1 Λίθοι, άμμος και άργιλος 
08.11 Διακοσμητικοί και οικοδομικοί λίθοι, ασβεστόλιθος, γύψος, κιμωλία και 
σχιστόλιθος 
08.11.1 Λίθοι για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικοί λίθοι) 
08.11.11 Μάρμαρα και άλλοι ασβεστολιθικοί λίθοι για μνημεία ή κτίρια  
08.11.12 Γρανίτης, ψαμμίτης και άλλοι λίθοι για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικοί 
λίθοι) 
08.11.2 Ασβεστόλιθος και γύψος 
08.11.20 Ασβεστόλιθος και γύψος 
08.11.3 Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης 
08.11.30 Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης  
08.11.4 Σχιστόλιθος 
08.11.40 Σχιστόλιθος 
08.12 Αμμοχάλικο, άμμος, άργιλος και καολίνη 
08.12.1 Αμμοχάλικο και άμμος 
08.12.11 Φυσική άμμος 
08.12.12  Λιθόκοκκοι, ψιλό χαλίκι και λιθόσκονη· κροκάλες,  αμμοχάλικο 
08.12.13 Μείγματα σκωρίας και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, ακόμη 
και αν περιέχουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο για 
κατασκευαστικούς σκοπούς   
08.12.2 Άργιλοι και καολίνη 
08.12.21 Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι 
08.12.22 Άλλες άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης και σιλιμανίτης· μουλλίτης, 
πυρίμαχες γαίες ή γαίες από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου  
08.9 Προϊόντα ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α 
08.91 Χημικά ορυκτά και ορυκτά για τη βιομηχανία λιπασμάτων 
08.91.1 Χημικά ορυκτά και ορυκτά για τη βιομηχανία λιπασμάτων  
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08.91.11 Φυσικά φωσφορικά άλατα ασβεστίου ή αργιλίου  
08.91.12 Άφρυκτος σιδηροπυρίτης, ακατέργαστο ή μη εξευγενισμένο θείο 
08.91.19 Άλλα χημικά ορυκτά και  λιπάσματα  
08.92 Τύρφη 
08.92.1 Τύρφη  
08.92.10 Τύρφη  
Aπό αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

- μπρικέτες, πλίνθοι άνθρακα και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται από 

τύρφη, βλέπε 19.20.13 

08.93 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο, θαλασσινό νερό 
08.93.1 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο, θαλασσινό νερό  
08.93.10 Άλας και καθαρό χλωριούχο νάτριο, θαλασσινό νερό 
Aπό αυτή την τάξη εξαιρείται: 

- το βρώσιμο αλάτι, βλέπε 10.84.30 

08.99 Άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α  

08.99.1 Βιτούμιο και άσφαλτοι εν γένει, φυσικές· ασφαλτίτες και ασφαλτικά 
πετρώματα  

08.99.10  Βιτούμιο και άσφαλτοι εν γένει, φυσικές· ασφαλτίτες και ασφαλτικά 
πετρώματα 

08.99.2  Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι· βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα 
ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· κισηρόλιθοι 
(ελαφρόπετρες)· σμύριδα· φυσικό κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα 
φυσικά λειαντικά· άλλα ορυκτά, π.δ.κ.α.  

08.99.21  Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι (εκτός των βιομηχανικών 
διαμαντιών) ακατέργαστοι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι 

08.99.22  Βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή 
προετοιμασμένα για στίλβωση· κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες)· σμύριδα· φυσικό 
κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά  

08.99.29  Άλλα ορυκτά 

09   Υποστηρικτικές υπηρεσίες για εξορυκτικές δραστηριότητες  
09.1  Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την  άντληση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου 
09.10  Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την  άντληση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου  
09.10.1  Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την  άντληση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου  
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις επιχειρήσεις  εκμετάλλευσης πετρελαίου ή 

φυσικού αερίου, βλέπε 06.10, 06.20 

- η εξειδικευμένη επισκευή μηχανημάτων εξόρυξης, βλέπε 33.12.24 

09.10.11 Υπηρεσίες γεώτρησης σχετικές με την  άντληση πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τις κατευθυντικές γεωτρήσεις και επαναληπτικές γεωτρήσεις, γεωτρήσεις με 

κρουστικό γεωτρύπανο, εσωτερική τσιμεντεπένδυση των τοιχωμάτων φρεάτων 

άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, αφαίρεση ύδατος από φρέατα με αντλίες, 

απόφραξη και εγκατάλειψη των φρεάτων κλπ. 

- τις δοκιμαστικές γεωτρήσεις που αφορούν την εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού 

αερίου 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τις ειδικές υπηρεσίες πυρόσβεσης στις περιοχές εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού 

αερίου 

- τις εξερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού 

αερίου 

Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

- τις γεωλογικές, γεωφυσικές και συναφείς εξερευνητικές και συμβουλευτικές 

δραστηριότητες, βλέπε 71.12.3 

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  
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

Η υγροποίηση και επαναεριοποίηση του φυσικού αερίου για μεταφορά που γίνεται 
εκτός του χώρου του ορυχείου, βλέπε 52.21 
09.9   Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και 
λατομείων  

09.90   Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και 
λατομείων  

09.90.1   Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και 
λατομείων  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει βοηθητικές υπηρεσίες, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, 

που απαιτούνται για τις δραστηριότητες εξόρυξης των κλάδων 05, 07 και 08, όπως: 

- αποστράγγιση και άντληση υδάτων από ορυχεία 

- δοκιμαστικές γεωτρήσεις σχετικές με ορυχεία 
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- εξερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με ορυχεία 

Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ορυχείων και 

λατομείων, βλέπε κλάδους 05, 07 ή 08 

- η εξειδικευμένη επισκευή μηχανημάτων εξόρυξης, βλέπε 33.12.24 

- οι γεωλογικές, γεωφυσικές και συναφείς εξερευνητικές και συμβουλευτικές 

δραστηριότητες, βλέπε 71.12.3 

09.90.11  Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την  εξόρυξη λιθάνθρακα 
09.90.19  Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και 
λατομείων π.δ.κ.α. 

 

ΤΟΜΕΑΣ Γ   ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ  

10  Είδη διατροφής  

10.1  Διατηρημένο κρέας και προϊόντα κρέατος  

10.11  Επεξεργασμένο και διατηρημένο κρέας  

10.11.1  Κρέας βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων 
ιππποειδών νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  

10.11.11  Κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  

10.11.12  Κρέας χοιροειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη   

10.11.13  Κρέας προβατοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  

10.11.14 Κρέας αιγοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  

10.11.15  Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή 
ψύξη  

10.11.2  Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων 
και άλλων ιπποειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

10.11.20  Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, 
αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη  

10.11.3  Κατεψυγμένα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια· άλλα κρέατα και βρώσιμα 
εντόσθια 

10.11.31  Κρέας βοοειδών, κατεψυγμένο  

10.11.32  Κρέας χοιροειδών, κατεψυγμένο 

10.11.33  Κρέας προβατοειδών, κατεψυγμένο 

10.11.34  Κρέας αιγοειδών, κατεψυγμένο 
10.11.35  Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, κατεψυγμένο 
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10.11.39 Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη 
ή κατεψυγμένα 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- το κρέας κουνελιών 

 10.11.4  Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και 
ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών,  αιγοπροβάτων και 
προβατοειδών 

10.11.41  Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων, μη 
καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, καθώς και μαλλί που έχει  πλυθεί πάνω 
στην προβιά  

10.11.42  Ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών, ολόκληρα  

10.11.43  Άλλα ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών  

10.11.44  Ακατέργαστα δέρματα και προβιές προβάτων ή αρνιών  

10.11.45  Ακατέργαστα δέρματα και προβιές αιγών ή κατσικιών  

10.11.5  Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων  

10.11.50  Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων 

10.11.6  Ωμά εντόσθια, μη βρώσιμα  

10.11.60  Ωμά εντόσθια, μη βρώσιμα  

10.11.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας  παραγωγής 
επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος  

10.11.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας  παραγωγής 
επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος  

10.12  Επεξεργασμένο και διατηρημένο κρέας πουλερικών  

10.12.1  Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  

10.12.10  Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  

10.12.2  Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο  

10.12.20  Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο  

10.12.3  Λίπη πουλερικών  

10.12.30  Λίπη πουλερικών  

10.12.4  Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών  

10.12.40  Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών  

10.12.5  Φτερά,  πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα  

10.12.50  Φτερά,  πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα  



 22

10.12.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας  παραγωγής 
επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών  

10.12.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας  παραγωγής 
επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών  

10.13   Προϊόντα κρέατος και κρέατος πουλερικών  

10.13.1  Διατηρημένες τροφές και παρασκευάσματα κρέατος, εντοσθίων ή 
αίματος  

10.13.11  Χοιρινό κρέας, τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά 
(μπέικον και ζαμπόν)  

10.13.12  Βοδινό κρέας, αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό  

10.13.13  Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, αλατισμένα, σε άλμη, 
αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)· βρώσιμα 
άλευρα και σκόνες, γευμάτων  κρέατος ή εντοσθίων 

10.13.14  Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, εντόσθια ή 
αίμα.  

10.13.15  Άλλα είδη προπαρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, 
εντοσθίων ή αίματος εκτός από τα έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια  

10.13.16  Άλευρα, χονδράλευρα και σβόλοι κρέατος, ακατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση· ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

-τετηγμένα πρωτεϊνούχα προϊόντα από ιστούς ζώων, συμπεριλαμβανομένων οστών, 
χωρίς όμως να προστεθούν τρίχες, οπλές, κέρατα, ξακρίδια δέρματος, κοπριά, 
στομάχια και κοιλιές μηρυκαστικών 

10.13.9  Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή 
προϊόντων κρέατος· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας   
επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών  

10.13.91 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή 
προϊόντων κρέατος  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- μαγείρεμα  κι άλλες δραστηριότητες επεξεργασίας κρέατος και προϊόντων κρέατος 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

- η εξαγωγή ζωικών ελαίων και λιπών, βλέπε 10.41.1 

10.13.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας 
προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών  

10.2  Ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, παρασκευασμένα και διατηρημένα  

10.20  Ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, παρασκευασμένα και διατηρημένα  

10.20.1  Ψάρια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα  
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10.20.11  Φιλέτα και άλλο κρέας ψαριών (τεμαχισμένο ή μη ), νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη   

10.20.12  Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, νωπά ή απλής ψύξης   

10.20.13  Ψάρια κατεψυγμένα   

10.20.14  Φιλέτα ψαριών, κατεψυγμένα  

10.20.15  Σάρκα ψαριού, ( τεμαχισμένη ή μη), κατεψυγμένη  

10.20.16  Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, κατεψυγμένα 

10.20.2  Ψάρια κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα· χαβιάρι και  
υποκατάστατα αυτού  

10.20.21  Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι 
καπνιστά  

10.20.22  Συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο, αποξηραμένα, καπνιστά, 
αλατισμένα ή σε άλμη· άλευρα, ιχθυόσκόνες και συσσωματώματα  με μορφή 
σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για  ανθρώπινη κατανάλωση  

10.20.23  Ψάρια, αποξηραμένα  αλατισμένα ή μη, ή σε άλμη  

10.20.24  Ψάρια  και φιλέτα ψαριών, καπνιστά  

10.20.25  Ψάρια, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα, εκτός από 
τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι  

10.20.26  Χαβιάρι και  υποκατάστατα αυτού  

10.20.3  Καρκινοειδή, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατεψυγμένα, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα  

10.20.31  Καρκινοειδή, κατεψυγμένα  

10.20.32  Μαλάκια, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε 
άλμη, καπνιστά  

10.20.33  ΄Αλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα 
ή σε άλμη, καπνιστά  

10.20.34  Καρκινοειδή κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα· 
μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα  

10.20.4  Άλευρα, ιχθυόσκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, και 
άλλα προϊόντα, π.δ.κ.α από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια, ακατάλληλα για  ανθρώπινη κατανάλωση  

10.20.41  Άλευρα, ιχθυόσκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από 
ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για  
ανθρώπινη κατανάλωση  

10.20.42  Άλλα μη βρώσιμα προϊόντα ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή 
άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων  
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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 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- μαγείρεμα, κάπνισμα, αλάτισμα, ξήρανση κι άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας ψαριών 
και προϊόντων ψαριών 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες εξαγωγής ζωικών ελαίων και λιπών, βλέπε 10.41.1 

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

10.3  Επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και λαχανικά  

10.31  Επεξεργασμένες και συντηρημένεςπατάτες  

10.31.1  Επεξεργασμένες και συντηρημένες πατάτες  

10.31.11  Πατάτες, κατεψυγμένες  

10.31.12  Αποξηραμένες πατάτες ,  κομμένες ή μη σε τεμάχια ή  φέτες, αλλά όχι 
περαιτέρω επεξεργασμένες  

10.31.13  Πατάτες αποξηραμένες με τη μορφή αλεύρων, χονδραλεύρων, 
νιφάδων, κόκκων και σβόλων  

10.31.14  Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες    

10.31.9  Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα 
πατάτας· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
επεξεργασμένων και διατηρημένων πατατών  

10.31.91  Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και 
προϊόντα πατάτας 

10.31.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
επεξεργασμένων και διατηρημένων πατατών 

10.32 Χυμοί φρούτων και λαχανικών  

10.32.1  Χυμοί φρούτων και λαχανικών  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- μη συμπυκνωμένους χυμούς από οποιαδήποτε φρούτα ή λαχανικά, που δεν έχουν 
υποστεί ζύμωση και δεν περιέχουν πρόσθετα αποστάγματα 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- μίγματα μη συμπυκνωμένων χυμών φρούτων και λαχανικών 

10.32.11  Χυμός ντομάτας  
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10.32.12  Χυμός πορτοκαλιού  

10.32.13  Χυμός γκρέιπ-φρουτ 

10.32.14  Χυμός ανανά  

10.32.15  Χυμός σταφυλιών  

10.32.16  Χυμός μήλων  

10.32.17 Μείγματα χυμών φρούτων και λαχανικών 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- μίγματα συμπυκνωμένων χυμών εκτός από χυμό ντομάτας 

10.32.19 Άλλοι χυμοί λαχανικών και φρούτων  

10.32.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χυμών φρούτων και λαχανικών  

10.32.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χυμών φρούτων και λαχανικών  

10.39  Άλλα επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και λαχανικά  

10.39.1  Επεξεργασμένα και συντηρημένα λαχανικά, εκτός από πατάτες  

10.39.11  Λαχανικά, κατεψυγμένα  

10.39.12  Λαχανικά συντηρημένα προσωρινά 

10.39.13  Αποξηραμένα λαχανικά  

10.39.14  Λαχανικά και φρούτα κομμένα και συσκευασμένα 

10.39.15  Φασόλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με 
εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά  

10.39.16 Μπιζέλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με 
εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά  

10.39.17  Άλλα λαχανικά (εκτός από πατάτες), συντηρημένα με άλλο τρόπο 
εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά  

10.39.18  Λαχανικά, (εκτός από πατάτες), φρούτα, καρποί με κέλυφος και άλλα 
βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή συντηρημένα σε ξίδι ή οξικό οξύ  

10.39.2  Επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και καρποί με κέλυφος  

10.39.21  Φρούτα και καρποί με κέλυφος, ψημένοι ή άψητοι, κατεψυγμένοι  

10.39.22  Μαρμελάδες, ζελέδες και πουρές και πολτοί φρούτων ή καρπών με 
κέλυφος  

10.39.23  Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια, καβουρδισμένα, αλατισμένα ή 
με άλλο τρόπο παρασκευασμένα  

10.39.24  Φρούτα και καρποί με κέλυφος, προσωρινά συντηρημένοι, όχι για 
άμεση κατανάλωση  
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10.39.25  Άλλα επεξεργασμένα ή συντηρημένα φρούτα  

10.39.3 Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και 
υποπροϊόντα  

10.39.30 Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και 
υποπροϊόντα 

10.39.9 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση 
φρούτων και λαχανικών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και 
λαχανικών  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- το μαγείρεμα, τη συμπύκνωση και άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας φρούτων και 
λαχανικών και των προϊόντων τους 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

- το ξεφλούδισμα, το μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας πατατών και των 

προϊόντων τους, βλέπε 10.31.91 

10.39.91 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση 
φρούτων και λαχανικών  

10.39.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών  

10.4  Φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη  

10.41 Έλαια και λίπη  

10.41.1  Ζωικά έλαια και λίπη, τα κλάσματα τους, ακατέργαστα  

10.41.11  Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "saindoux", ελαιοστεατίνη, 
ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε 
αναμειχθεί oύτε  παρασκευασθεί αλλιώς 

10.41.12 Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους ψαριώv και θαλάσσιων 
θηλαστικών  

10.41.19  Άλλα ζωικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους,   εξευγενισμένα ή 
μη, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα  

10.41.2  Φυτικά έλαια, ακατέργαστα  

10.41.21  Σογιέλαιο, ακατέργαστο  

10.41.22  Αραχιδέλαιο, ακατέργαστο  

10.41.23  Ελαιόλαδο, ακατέργαστο  

10.41.24  Ηλιέλαιο, ακατέργαστο  

10.41.25  Βαμβακέλαιο, ακατέργαστο  

10.41.26  Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο, ακατέργαστο   

10.41.27  Φοινικέλαιο, ακατέργαστο  
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10.41.28  Έλαιο ινδικής καρύδας, ακατέργαστο  

10.41.29  Άλλα φυτικά έλαια, ακατέργαστα  

10.41.3  Χονδράδια βαμβακιού (linter)  

10.41.30 Χονδράδια βαμβακιού (linter)  

10.41.4  Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων· 
άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς  

10.41.41  Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων  

10.41.42  Άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς εκτός 
του σιναπιού 

10.41.5  Εξευγενισμένα έλαια, πλην των καταλοίπων  

10.41.51  Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μεταποιημένα  

10.41.52  Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μεταποιημένα  

10.41.53  Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μεταποιημένα  

10.41.54  Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μεταποιημένα  

10.41.55  Βαμβακέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μεταποιημένα  

10.41.56  Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο και τα κλάσματά τους, 
εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα  

10.41.57  Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μεταποιημένα  

10.41.58  Έλαιο ινδικής καρύδας και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς μεταποιημένα  

10.41.59  Άλλα έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μεταποιημένα· σταθεροποιημένα φυτικά λίπη και άλλα φυτικά έλαια (εκτός από 
το αραβοσιτέλαιο) και τα κλάσματά τους, π.δ.κ.α, εξευγενισμένα αλλά όχι 
χημικώς μεταποιημένα 

10.41.6  Ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, 
εστεροποιημένα, αλλά χωρίς  περαιτέρω παρασκευή  

10.41.60  Ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, 
εστεροποιημένα, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή  

10.41.7  Φυτικοί κηροί (εκτός από τα τριγλυκερίδια)· γαλακτώματα δέρματος 
(δερματέλαια)· κατάλοιπα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή 
φυτικών κηρών  

10.41.71  Φυτικοί κηροί (εκτός από τα τριγλυκερίδια)  
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10.41.72  Γαλακτώματα δερμάτων (δερματέλαια)· κατάλοιπα της επεξεργασίας 
λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών  

10.41.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ελαίων και λιπών  

10.41.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ελαίων και λιπών  

10.42  Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη  

10.42.1  Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- μαργαρίνη και άλλα βρώσιμα λίπη των οποίων η περιεκτικότητα σε γάλα είναι 
ανώτερη του 15% και κατώτερη του 40% 

10.42.10  Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη  

10.42.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών.  

10.42.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών.  

10.5  Γαλακτοκομικά προϊόντα  

10.51  Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα  

10.51.1  Επεξεργασμένο ρευστό γάλα και κρέμα (γάλακτος) 

10.51.11 Επεξεργασμένο ρευστό γάλα  

10.51.12 Γάλα και κρέμα (γάλακτος) με περισσότερο από 6% λίπος, μη 
συμπυκνωμένα ή ζαχαρούχα  

10.51.2  Γάλα σε στερεή μορφή  

10.51.21  Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη  

10.51.22 Πλήρες γάλα σε σκόνη  

10.51.3  Βούτυρο και γαλακτοκομικά για επάλειψη  

10.51.30  Βούτυρο και γαλακτοκομικά για επάλειψη  

10.51.4  Τυρί και τυρόπηγμα (πηγμένο γάλα για τυρί)  

10.51.40  Τυριά και τυρόπηγμα (πηγμένο γάλα για τυρί)  

10.51.5  Άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα  

10.51.51  Γάλα και κρέμα (γάλακτος), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς 

10.51.52  Γιαούρτι και άλλα είδη γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν 
υποστεί ζύμωση ή οξίνιση  

10.51.53  Καζεΐνη  
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10.51.54  Γαλακτόζη και σιρόπι γαλακτόζης  

10.51.55  Τυρόγαλο  

10.51.56  Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.δ.κ.α.  

10.51.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας  
γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων  

10.51.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας  
γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων  

10.52  Παγωτά  

10.52.1  Παγωτό και άλλα είδη βρώσιμου πάγου   

10.52.10  Παγωτό και άλλα είδη βρώσιμου πάγου  

10.52.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής  
παγωτών  

10.52.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής  
παγωτών  

10.6  Προϊόντα αλευρομύλων , άμυλα και  προϊόντα αμύλου  

10.61 Προϊόντα αλευρομύλων   

10.61.1  Ρύζι, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή αποφλοιωμένο ή σε θραύσματα  

10.61.11  Αποφλοιωμένο ρύζι  

10.61.12  Ρύζι, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα  

10.61.2  Άλευρα δημητριακών και φυτικά άλευρα· μείγματα αυτών  

10.61.21  Σιτάλευρο ή αλεύρι σμιγαδιού  

10.61.22  Άλλα άλευρα σιτηρών  

10.61.23  Φυτικά άλευρα και χονδράλευρα  

10.61.24  Μείγματα για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας  

10.61.3  Χόνδροι (μπλιγούρι), χονδράλευρα και σβώλοι και άλλα προϊόντα 
σιτηρών και δημητριακών 

10.61.31  Χόνδροι (μπλιγούρι) και χονδράλευρα σιταριού  

10.61.32  Χόνδροι (μπλιγούρι), χονδράλευρα και σβόλοι σιτηρών π.δ.κ.α.  

10.61.33  Σιτηρά για πρόγευμα και άλλα προϊόντα από κόκκους δημητριακών  

10.61.4  Πίτουρο, πιτουράλευρα και άλλα κατάλοιπα από την επεξεργασία 
σιτηρών 

10.61.40  Πίτουρο, πιτουράλευρα και άλλα κατάλοιπα από την επεξεργασία 
σιτηρών  
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10.61.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων αλευρόμυλων  

10.61.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων αλευρόμυλων  

10.62  Άμυλα και  προϊόντα αμύλου  

10.62.1  Αμυλα και  προϊόντα αμύλου· σάκχαρα και σιρόπια σακχάρεων 
π.δ.κ.α.  

10.62.11  Άμυλα κάθε είδους· ινουλίνη· γλουτένη σιταριού· δεξτρίνες και άλλα 
τροποποιημένα άμυλα  

10.62.12  Ταπιόκα και υποκατάστατα παρασκευασμένα από άμυλο σε μορφή 
νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων  

10.62.13  Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης· φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης· 
ιμβερτοσάκχαρο· σάκχαρα και σιρόπια σακχάρων π.δ.κ.α.  

10.62.14  Αραβοσιτέλαιο  

10.62.2  Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα  

10.62.20  Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα  

10.62.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
αμύλων και αμυλωδών προϊόντων  

10.62.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
αμύλων και αμυλωδών προϊόντων  

10.7  Είδη αρτοποιίας και αλευρώδη προϊόντα  

10.71 Ψωμί· νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα  

10.71.1 Ψωμί, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα  

10.71.11  Φρέσκο ψωμί  

10.71.12 Νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα  

10.71.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων  

10.71.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων  

10.72 Παξιμάδια και μπισκότα· διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και 
γλυκίσματα  

10.72.1  Παξιμάδια και μπισκότα· διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και 
γλυκίσματα  

10.72.11 Τραγανό ψωμί, παξιμάδια, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια 
φρυγανισμένα προϊόντα  

10.72.12  Μελόψωμο και παρόμοια είδη· γλυκά μπισκότα· βάφλες (γκόφρες) 
και γκοφρέτες  
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10.72.19  Άλλα ξηρά ή διατηρημένα είδη αρτοποιίας  

10.72.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής 
παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων  

10.72.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής 
παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων  

10.73  Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles) , κουσκούς και παρόμοια 
αλευρώδη προϊόντα  

10.73.1  Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), κουσκούς και παρόμοια 
αλευρώδη προϊόντα  

10.73.11  Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles) και παρόμοια αλευρώδη 
προϊόντα  

10.73.12  Κουσκούς 

10.73.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων 
αλευρωδών προϊόντων  

10.73.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων 
αλευρωδών προϊόντων  

10.8  Άλλα είδη διατροφής  

10.81  Ζάχαρη  

10.81.1  Ακατέργαστη ή κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή 
ζαχαρότευτλα· μελάσα  

10.81.11  Ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά 
μορφή  

10.81.12  Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και 
χημικά καθαρή σακχαρόζη σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες 
αρωματικές ή χρωστικές ουσίες  

10.81.13  Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, που 
περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες· ζάχαρη και σιρόπι 
σφενδάμου  

10.81.14  Μελάσες  

10.81.2  Πολτός τεύτλων, υπόλειμμα εκχύλισης σακχάρου (βαγάσση) και άλλα 
υπολείμματα από την παραγωγή ζάχαρης  

10.81.20  Πολτός τεύτλων, υπόλειμμα εκχύλισης σακχάρου (βαγάσση) και άλλα 
υπολείμματα από την παραγωγή ζάχαρης  

10.81.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ζάχαρης  
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10.81.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ζάχαρης  

10.82  Κακάο, σοκολάτα και προϊόντα  ζαχαροπλαστικής  

10.82.1  Πάστα κακάο (κακαόμαζα),  αποβουτυρωμένη ή μη, βούτυρο, λίπος 
και λάδι κακάο και κακάο σε σκόνη  

10.82.11  Πάστα κακάο (κακαόμαζα),  αποβουτυρωμένη ή μη  

10.82.12  Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάο  

10.82.13  Κακάο σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης 
γλυκαντικής ύλης  

10.82.14  Κακάο σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης 
γλυκαντικής ύλης  

10.82.2  Σοκολάτα και προϊόντα  ζαχαροπλαστικής  

10.82.21  Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν 
κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάο), χύδην  

10.82.22  Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν 
κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάο), σε άλλες μορφές εκτός χύδην  

10.82.23  Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η 
λευκή σοκολάτα)  

10.82.24 Φρούτα, καρποί με κέλυφος, φλούδα φρούτων και άλλα μέρη φυτών 
διατηρημένα με ζάχαρη  

10.82.3  Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάο  

10.82.30 Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάο  

10.82.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κακάο, σοκολάτας και προϊόντων ζαχαροπλαστικής  

10.82.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κακάο, σοκολάτας και προϊόντων ζαχαροπλαστικής  

10.83  Κατεργασμένο τσάι και καφές  

10.83.1  Κατεργασμένο τσάι και καφές 

10.83.11  Καφές, αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος  

10.83.12  Υποκατάστατα του καφέ· εκχυλίσματα, αποστάγματα και 
συμπυκνώματα του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβός και φλοιός 
καφέ  

10.83.13  Πράσινο τσάι (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρο τσάι (που έχει 
υποστεί ζύμωση) και τσάι που έχει υποστεί μερική ζύμωση, σε άμεσες 
συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg  

10.83.14  Εκχυλίσματα, αποστάγματα, συμπυκνώματα και παρασκευάσματα 
τσαγιού ή ματέ  
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10.83.15  Αφεψήματα βοτάνων  

10.83.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ 
και τσαγιού  

10.83.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
καφέ και τσαγιού  

10.84  Καρυκεύματα και αρτύματα  

10.84.1  Ξίδι· σάλτσες· ανάμεικτα καρυκεύματα· άλευρο και χονδράλευρο 
σιναπιού· παρασκευασμένη μουστάρδα  

10.84.11  Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ  

10.84.12 Σάλτσες· μείγματα καρυκευμάτων και μείγματα αρτυμάτων. αλεύρι και 
χονδράλευρο από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη  

10.84.2  Μπαχαρικά, κατεργασμένα  

10.84.21  Πιπεριά (piper spp), κατεργασμένη  

10.84.22  Κόκκινες και πράσινες καυτερές  πιπεριές (τσίλι) και πιπεριές, 
αποξηραμένες (capsicum spp.), κατεργασμένες  

10.84.23  Κανέλλα, κατεργασμένη· άλλα κατεργασμένα μπαχαρικά  

10.84.3  Αλάτι κατάλληλο για τρόφιμα  

10.84.30  Αλάτι κατάλληλο για τρόφιμα  

10.84.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
αρτυμάτων και καρυκευμάτων  

10.84.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
αρτυμάτων και καρυκευμάτων  

10.85  Έτοιμα γεύματα και φαγητά  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

-  έτοιμα γεύματα και εδέσματα (έτοιμα, καρυκευμένα και μαγειρεμένα) 

συσκευασμένα εν κενώ ή κονσερβοποιημένα. 

Τα εδέσματα αυτά συνήθως συσκευάζονται και επικολλάται σε αυτά ετικέτα για 

επαναπώληση. 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τοπικά και εθνικά φαγητά που αποτελούνται από τουλάχιστον δυο προϊόντα 

10.85.1  Έτοιμα γεύματα και φαγητά  

10.85.11  Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή 
το αίμα  

10.85.12  Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα 
μαλάκια  

10.85.13  Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα λαχανικά  
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10.85.14  Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα ζυμαρικά 

10.85.19  Άλλα έτοιμα φαγητά και γεύματα (περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη 
πίτσα)  

10.85.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
έτοιμων γευμάτων και φαγητών  

10.85.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
έτοιμων γευμάτων και φαγητών  

10.86  Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές  

10.86.1 Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές  

10.86.10  Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές 
τροφές  

10.86.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών  

10.86.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών  

10.89  Άλλα προϊόντα διατροφής, π.δ.κ.α.  

10.89.1  Σούπες, αυγά, μαγιές και άλλα προϊόντα διατροφής· εκχυλίσματα και 
ζωμοί κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων  

10.89.11  Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματά τους  

10.89.12  Αβγά, χωρίς το κέλυφος, και κρόκοι αβγών, νωποί ή διατηρημένοι · 
αυγά με το κέλυφος διατηρημένα ή μαγειρεμένα· λεύκωμα αβγού  

10.89.13  Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς)· άλλοι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί, 
νεκροί· παρασκευασμένες διογκωτικές σκόνες 

10.89.14  Εκχυλίσματα και ζωμοί κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων  

10.89.15  Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πεπτικές ουσίες· βλεννώδεις και 
πηκτικοί παράγοντες  

10.89.19  Διάφορα προϊόντα διατροφής, π.δ.κ.α.  

10.89.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων προϊόντων διατροφής, π.δ.κ.α  

10.89.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων προϊόντων διατροφής, π.δ.κ.α  

10.9  Παρασκευασμένες ζωοτροφές  

10.91  Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα  

10.91.1  Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, 
εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού  

10.91.10  Παρασκευασμένες τροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, 
εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού 
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10.91.2  Χονδράλευρο και σβόλοι τριφυλλιού (alfalfa)  

10.91.20  Χονδράλευρο και σβόλοι τριφυλλιού (alfalfa)  

10.91.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα  

10.91.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα  

10.92  Παρασκευασμένες τροφές για  ζώα συντροφιάς  

10.92.1  Παρασκευασμένες τροφές για  ζώα συντροφιάς 

10.92.10  Παρασκευασμένες τροφές για  ζώα συντροφιάς 

10.92.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
τροφών για  ζώα συντροφιάς 

10.92.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
τροφών για  ζώα συντροφιάς 

11  Ποτά  

11.0  Ποτά  

11.01  Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά  

11.01.1  Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά  

11.01.10  Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά  

11.01.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης 
αλκοολούχων ποτών  

11.01.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης 
αλκοολούχων ποτών  

11.02  Οίνος από σταφύλια  

11.02.1  Οίνος από νωπά σταφύλια· μούστος σταφυλιών  

11.02.11  Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια  

11.02.12  Οίνος από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστος 
σταφυλιών  

11.02.2  Οινολάσπες (κατακάθια)· τρυγιά ακάθαρτη  

11.02.20  Οινολάσπες (κατακάθια)· τρυγιά ακάθαρτη  

11.02.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
οίνου από σταφύλια  

11.02.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
οίνου από σταφύλια  

11.03  Μηλίτης οίνος και άλλοι οίνοι από φρούτα  
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11.03.1  'Aλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, 
υδρόμελι)· μείγματα ποτών που περιέχουν αλκοόλη  

11.03.10  'Aλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, 
υδρόμελι)· μείγματα ποτών που περιέχουν αλκοόλη  

11.03.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα  

11.03.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα  

11.04  Άλλα μη αποσταγμένα ποτά που υφίστανται ζύμωση  

11.04.1  Βερμούτ και άλλα είδη αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια  

11.04.10  Βερμούτ και άλλα είδη αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια  

11.04.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση  

11.04.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση  

11.05  Μπύρα  

11.05.1  Μπίρα, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας  

11.05.10  Μπίρα, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας  

11.05.2  Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης  

11.05.20  Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης  

11.05.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μπύρας  

11.05.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μπύρας  

11.06  Βύνη  

11.06.1  Βύνη  

11.06.10  Βύνη  

11.06.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
βύνης  

11.06.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
βύνης  

11.07  Αναψυκτικά· μεταλλικά νερά και άλλα εμφιαλωμένα νερά  

11.07.1  Μεταλλικά νερά και αναψυκτικά  

11.07.11  Μεταλλικά νερά και αεριούχα νερά , που δεν έχουν γλυκαθεί ή 
αρωματισθεί  

11.07.19  Άλλα μη αλκοολούχα ποτά  
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11.07.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μεταλλικών νερών και αναψυκτικών  

11.07.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μεταλλικών νερών και αναψυκτικών  

12  Προϊόντα καπνού  

12.0  Προϊόντα καπνού  

12.00  Προϊόντα καπνού  

12.00.1  Προϊόντα καπνού, εκτός από κατάλοιπα καπνού 

12.00.11  Πούρα, πούρα με κομμένο άκρο, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή 
υποκατάστατα του καπνού  

12.00.19  Αλλα είδη μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατα· 
ομογενοποιημένος ή ανασυσταμένος καπνός· εκχυλίσματα και αποστάγματα 
καπνού  

12.00.2  Κατάλοιπα καπνού  

12.00.20  Κατάλοιπα καπνού  

12.00.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων καπνού  

12.00.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων καπνού  

13  Κλωστοϋφαντουργικές ύλες  

13.1  Υφαντικά νήματα και κλωστές  

13.10  Υφαντικά νήματα και κλωστές  

13.10.1  Εριολίπος (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)  

13.10.10  Εριολίπος (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης) 

13.10.2  Φυσικές υφαντικές ίνες προπαρασκευασμένες για κλώση  

13.10.21  Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο  

13.10.22  Μαλλί, επεξεργασμένο για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών 
και των φυτικών υλών (απανθρακωμένο), μη λαναρισμένο ή χτενισμένο  

13.10.23  Υπολείμματα από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες  

13.10.24  Μαλλί και λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες, λαναρισμένες ή 
χτενισμένες  

13.10.25  Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο  

13.10.26  Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες (με εξαίρεση το λινάρι, την καννάβη 
και το ραμί), κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες.  

13.10.29  Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, κατεργασμένες αλλά όχι 
νηματοποιημένες  



 38

13.10.3 Τεχνητές υφαντικές  ασυνεχείς ίνες επεξεργασμένες για κλώση  

13.10.31  Συνθετικές  ασυνεχείς ίνες, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με 
άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση  

13.10.32  Τεχνητές ίνες  ασυνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με 
άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση  

13.10.4  Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα μεταξιού  

13.10.40  Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα μεταξιού 

13.10.5  Νήματα από μαλλί συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση· νήματα 
από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες  

13.10.50  Νήματα από μαλλί συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση· νήματα 
από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες  

13.10.6  Νήματα από βαμβάκι· νήματα για ράψιμο από βαμβάκι  

13.10.61  Νήματα από βαμβάκι (εκτός από τα νήματα για ράψιμο)  

13.10.62  Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι  

13.10.7  Νήματα από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι  
(περιλαμβάνεται το λινάρι, η γιούτα, οι ίνες κοκκοφοίνικα και  η καννάβη)· 
νήματα από χαρτί  

13.10.71 Νήματα από λινάρι  

13.10.72  Νήματα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες ραφίας (που 
προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας 
φυτών)· νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί  

13.10.8  Υφαντικά νήματα και κλωστές από τεχνητές συνεχείς ή  ασυνεχείς ίνες  

13.10.81  Νήμα από τεχνητές συνεχείς ίνες, πολλαπλό ή κορδονωτό (εκτός 
από νήμα για ράψιμο, νήμα μεγάλης ανθεκτικότητας από πολυαμίδια, 
πολυεστέρες ή τεχνητή βισκόζη) μη συσκευασμένο για λιανική πώληση· 
νήματα από τεχνητές ίνες, συνεχείς (εκτός από τα νήματα για ράψιμο), 
συσκευασμένα για  λιανική πώληση  

13.10.82  Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες  
ασυνεχείς, με περιεκτικότητα > 85% κατά βάρος  στις ίνες αυτές  

13.10.83  Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες  
ασυνεχείς, με περιεκτικότητα  < 85% κατά βάρος  στις ίνες αυτές 

13.10.84  Νήματα (άλλα εκτός του νήματος για ράψιμο) από τεχνητές ίνες  
ασυνεχείς, μη συσκευασμένα για  λιανική πώληση  

13.10.85  Κλωστές και νήματα για ράψιμο από τεχνητές και συνθετικές 
συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες  

13.10.9  Ξεφτίδια· υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας  κατεργασίας υφαντικών νημάτων 
και κλωστών  

13.10.91  Ξεφτίδια από μαλλί ή από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες 
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13.10.92  Ξεφτίδια και άλλα υπολείμματα βαμβακιού  

13.10.93  Υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών  

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

13.2 Υφαντά υφάσματα  

13.20  Υφαντά υφάσματα  

13.20.1  Υφαντά υφάσματα (εκτός των ειδικών υφασμάτων ), από φυσικές ίνες 
εκτός του βαμβακιού  

13.20.11  Υφαντά υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού  

13.20.12 Υφαντά υφάσματα, λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί, λεπτόινες ή 
χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες  

13.20.13  Υφαντά υφάσματα από λινάρι  

13.20.14 Υφαντικές ίνες από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες ραφίας, από το 
εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (εκτός από λινάρι, 
κάνναβι και ραμί)  

13.20.19  Υφαντά υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· υφαντά 
υφάσματα από νήματα από χαρτί  

13.20.2  Βαμβακερά υφαντά υφάσματα  

13.20.20  Βαμβακερά υφαντά υφάσματα  

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

13.20.31  Υφαντά υφάσματα από συνθετικά νήματα συνεχών ινών και από 
τεχνητά νήματα συνεχών ινών  

13.20.32  Υφαντά υφάσματα από συνθετικές ίνες  ασυνεχείς ίνες   

13.20.33 Υφαντά υφάσματα από τεχνητές ασυνεχείς ίνες   

13.20.4  Yφάσματα με πέλος, θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής 
(πετσετέ) και άλλα ειδικά υφάσματα  

13.20.41  Υφαντά υφάσματα με πέλος και υφάσματα από σενίλλη, (εκτός από 
τα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και τα είδη 
κορδελοποιίας)  

13.20.42  Θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοια 
υφαντά θηλειωτά υφάσματα (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) από βαμβάκι  

13.20.43  Άλλα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και 
παρόμοια υφαντά θηλειωτά υφάσματα, (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)  

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

13.20.45  Θυσσανωτές υφαντικές ύλες, εκτός από τάπητες  



 40

13.20.46  Υφαντά υφάσματα (περιλαμβάνονται και τα είδη κορδελοποιίας) από 
γυάλινες ίνες  

13.20.5  Απομίμηση γούνας με ύφανση  

13.20.50  Απομίμηση γούνας με ύφανση  

13.20.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της κατεργασίας 
υφασμάτων  

13.20.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της 
κατεργασίας υφασμάτων  

13.3  Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) 

13.30  Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος)  

13.30.1  Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος)  

13.30.11 Υπηρεσίες λεύκανσης και βαφής υφαντικών ινών και νημάτων  

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

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

13.30.14  Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών 
(περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)  

13.30.19  Άλλες υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) υφασμάτων και 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)  

13.9  Άλλα  κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα  

13.91  Υφάσματα πλεκτά και  κροσέ  

13.91.1  Υφάσματα πλεκτά και  κροσέ  

13.91.11  Υφάσματα με πέλος, θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής 
(πετσετέ), πλεκτά και  κροσέ  

13.91.19  Άλλα υφάσματα πλεκτά και κροσέ , όπου περιλαμβάνεται η 
απομίμηση γούνας με πλέξιμο  

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

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

13.92  Έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας, εκτός των ενδυμάτων  

13.92.1  Έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό  

13.92.11 Κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα ταξιδίου, εκτός από ηλεκτρικές 
κουβέρτες 

13.92.12  Σεντόνια και μαξιλαροθήκες  



 41

13.92.13  Τραπεζομάντιλα και πετσέτες φαγητού  

13.92.14  Λινές πετσέτες μπάνιου και κουζίνας  

13.92.15  Παραπετάσματα (περιλαμβάνονται και τα πτυχωτά) κάθε είδους για 
εσωτερικούς χώρους, πόρτες και παράθυρα. γύροι κουρτινών ή κρεβατιών  

13.92.16  Άλλα οικιακά είδη, π.δ.κ.α.· σύνολα υφαντών υφασμάτων και 
νημάτων που προορίζονται για καλύμματα, ταπετσαρίες και παρόμοια είδη  

13.92.2  Άλλα έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας  

13.92.21  Σάκοι και σακίδια που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία 
προϊόντων  

13.92.22 Μουσαμάδες (καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ.), εξωτερικά 
προπετάσματα (τέντες) και περσίδες παραθύρων· ιστία για σκάφη, 
ιστιοσανίδες ή για ιστιοφόρα οχήματα ξηράς· αντίσκηνα και είδη 
κατασκήνωσης (περιλαμβάνονται τα φουσκωτά στρώματα)  

13.92.23  Αλεξίπτωτα (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα 
αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτα· εξαρτήματα αυτών  

13.92.24  Kαλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια κάθε είδους, 
παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια, υπνόσακκοι και 
παρόμοια είδη που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα 
εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στην οποία περιλαμβάνεται και εκείνη από 
κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες  

13.92.29  Άλλα έτoιμα υφαvτoυργικά είδη (περιλαμβάνονται υφάσματα για τον 
καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονόπανα και παρόμοια υφάσματα 
καθαρισμού, σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα)  

13.92.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής  
έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα  

13.92.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής  
έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα  

13.93  Χαλιά και κιλίμια 

13.93.1  Χαλιά και κιλίμια 

13.93.11  Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, με κόμπους  

13.93.12  Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, υφασμένα, 
όχι θυσσανωτά ούτε φλοκωτά  

13.93.13  Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, θυσσανωτά  

13.93.19  Άλλοι τάπητες (χαλιά) και υφαντικά καλύμματα δαπέδου 
(συμπεριλαμβάνονται τα καλύμματα από πίλημα)  

13.93.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής  
χαλιών και κιλιμιών 

13.93.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής  
χαλιών και κιλιμιών 
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13.94  Κορδόνια, σχοινιά, σπάγγοι και δίχτυα  

13.94.1  Κορδόνια, σχοινιά, σπάγγοι και δίχτυα, εκτός από υπολείμματα  

13.94.11 Σπάγγοι, κορδόνια, σχοινιά και καλώδια, από γιούτα ή άλλες 
υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών  

13.94.12  Δίχτυα με κόμπους από σπάγκους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιμα δίχτυα 
από υφαντικές ύλες· είδη από νήματα, λωρίδες π.δ.κ.α.  

13.94.2  Ράκη, άχρηστοι σπάγγοι, κορδόνια, σχοινιά και καλώδια και φθαρμένα 
είδη από υφαντικά υλικά  

13.94.20  Ράκη, άχρηστοι σπάγγοι, κορδόνια, σχοινιά και καλώδια και 
φθαρμένα είδη από υφαντικά υλικά  

13.94.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών  

13.94.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών  

13.95  Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα 
ενδύματα  

13.95.1  Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα 
ενδύματα  

13.95.10  Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα 
ενδύματα  

13.95.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη 
υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα 
ενδύματα  

13.95.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη 
υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα 
ενδύματα  

13.96  Άλλα κλωστοϋφαντουργικά είδη για τεχνική και  βιομηχανική χρήση 

13.96.1  Επιμεταλλωμένα νήματα ή επιμεταλλωμένα νήματα υπό μορφή 
κορδονέτου· Υφαντά υφάσματα από μεταλλική κλωστή και υφαντά υφάσματα 
από επιμεταλλωμένο νήμα· νήματα και σχοινιά από ελαστικό, επικαλυμμένα 
με υφαντικά υλικά και είδη κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις  

13.96.11  Επιμεταλλωμένα νήματα ή επιμεταλλωμένα νήματα υπό μορφή 
κορδονέτου 

13.96.12  Υφαντά υφάσματα από μεταλλική κλωστή και υφαντά υφάσματα από 
επιμεταλλωμένο νήμα π.δ.κ.α.  

13.96.13  Νήματα και σχοινιά από ελαστικό, επικαλυμμένα με υφαντικά υλικά· 
υφαντικό νήμα και λωρίδες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ελαστικό ή πλαστικό  

13.96.14  Υφάσματα κλωστοϋφαντουργίας, εμποτισμένα, επενδυμένα ή 
επικαλυμμένα π.δ.κ.α.  
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13.96.15  Υφασμένα φύλλα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα,   από νήματα 
υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν 
βισκόζης  

13.96.16  Προϊόντα και είδη 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  Είδη κορδελοποιίας· ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες 
παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)· διακοσμητικές γαρνιτούρες και τα 
παρόμοια  

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  Άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα , π.δ.κ.α.  

13.99.1  Τούλια, δαντέλες και κεντήματα, Νήματα και λωρίδες υπό μορφή 
κορδονέτου· νήματα σενίλλης· νήματα με την ονομασία "αλυσιδίτσα"  

13.99.11  Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται 
τα υφασμένα, πλεκτά ή κροσέ υφάσματα. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε 
αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια  

13.99.12  Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια  

13.99.13  Πίλημα, επενδυμένο, επικαλυμμένο ή λαμιναρισμένο  

13.99.14  Υφαντικές ίνες με μήκος  < 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των 
υφασμάτων) κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες  

13.99.15  Νήματα και λωρίδες υπό μορφή κορδονέτου· νήματα σενίλλης· 
νήματα με την ονομασία "αλυσιδίτσα"  

13.99.16  Υφαντουργικά προϊόντα καπιτονέ σε τόπια  

13.99.19  Άλλα   κλωστοϋφαντουργικά και υφαντουργικά προϊόντα π.δ.κ.α.  

13.99.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α  

13.99.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α  

14  Είδη ένδυσης 

14.1  Είδη ένδυσης εκτός από γούνινα ενδύματα  

14.11  Δερμάτινα ενδύματα  

14.11.1  Ενδύματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο  

14.11.10  Ενδύματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο  

14.11.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
δερμάτινων ενδυμάτων  
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14.11.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
δερμάτινων ενδυμάτων  

14.12  Ενδύματα εργασίας  

14.12.1  Ανδρικά ενδύματα εργασίας  

14.12.11  Ανδρικά σύνολα, σακάκια κάθε είδους, για επαγγελματική και 
βιομηχανική χρήση  

14.12.12  Ανδρικά παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια 
ως το γόνατο και σόρτς, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση  

14.12.2  Γυναικεία ενδύματα εργασίας  

14.12.21  Γυναικεία σύνολα, σακάκια κάθε είδους, για επαγγελματική και 
βιομηχανική χρήση  

14.12.22  Γυναικεία παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, 
παντελόνια ως το γόνατο και σορτς, για επαγγελματική χρήση  

14.12.3  Άλλα ενδύματα εργασίας  

14.12.30  Άλλα ενδύματα εργασίας  

14.12.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ενδυμάτων εργασίας  

14.12.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ενδυμάτων εργασίας  

14.13  Άλλα εξωτερικά ενδύματα  

14.13.1  Εξωτερικά ενδύματα, πλεκτά ή κροσέ  

14.13.11  Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και 
παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια  

14.13.12  Κοστούμια, σύνολα, σακάκια κάθε είδους, παντελόνια, φόρμες με 
μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς, πλεκτά ή κροσέ, 
για άνδρες ή αγόρια  

14.13.13  Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και 
παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια  

14.13.14  Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, σακάκια κάθε είδους, φορέματα, 
φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες 
(σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια 
κοντά (σορτς) πλεκτά ή κροσέ για γυναίκες ή κορίτσια  

14.13.2  Άλλα εξωτερικά ενδύματα, για άνδρες και αγόρια  

14.13.21  Παλτά, αδιάβροχα, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά 
και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για 
άνδρες ή αγόρια  

14.13.22  Κοστούμια και σύνολα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή 
κροσέ, για άνδρες ή αγόρια  
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14.13.23  Σακάκια κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή 
κροσέ, για άνδρες ή αγόρια  

14.13.24  Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το 
γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για 
άνδρες ή αγόρια  

14.13.3  Άλλα εξωτερικά ενδύματα, για γυναίκες και κορίτσια  

14.13.31  Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αδιάβροχα, αντιανεμικά 
και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για 
γυναίκες ή κορίτσια  

14.13.32  Κοστούμια και σύνολα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή 
κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια  

14.13.33  Σακάκια κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή 
κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια  

14.13.34  Φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), από υφαντικές 
ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια  

14.13.35  Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το 
γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για 
γυναίκες ή κορίτσια  

14.13.4  Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη  

14.13.40  Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη  

14.13.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
εξωτερικών ενδυμάτων  

14.13.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
εξωτερικών ενδυμάτων  

14.14  Εσώρουχα  

14.14.1  Εσώρουχα, πλεκτά και κροσέ  

14.14.11  Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια, πλεκτά ή κροσέ  

14.14.12  Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, μπουρνούζια, ρόμπες και 
παρόμοια είδη πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια  

14.14.13  Μπλούζες, πουκάμισα και σεμιζιέ, πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή 
κορίτσια  

14.14.14  Σλιπ, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, κυλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες, 
νεγκλιζέ, μπουρνούζια, και παρόμοια είδη πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή 
κορίτσια  

14.14.2  Εσώρουχα, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ  

14.14.21  Πουκάμισα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για 
άνδρες ή αγόρια  
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14.14.22  Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, μπουρνούζια, 
ρόμπες από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή 
αγόρια  

14.14.23  Μπλούζες, πουκάμισα και σεμιζιέ από υφαντικές ύλες, που δεν είναι 
πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια  

14.14.24  Φανελάκια κάθε είδους, σλιπ, κομπινεζόν και μεσοφόρια, κυλότες, 
νυχτικά, πιτζάμες, νεγκλιζέ, μπουρνούζια, ρόμπες και παρόμοια είδη, από 
υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες και κορίτσια  

14.14.25  Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, 
καλτσοδέτες και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, είτε είναι πλεκτά ή κροσέ είτε 
όχι 

14.14.3  Τι-σερτ και φανελάκια κάθε είδους, πλεκτά ή κροσέ  

14.14.30  Τι-σερτ και φανελάκια κάθε είδους, πλεκτά ή κροσέ  

14.14.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
εσωρούχων  

14.14.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
εσωρούχων  

14.19  Άλλα είδη ένδυσης και εξαρτήματα ένδυσης  

14.19.1  Βρεφικά ενδύματα, αθλητικά  και άλλα ενδύματα, εξαρτήματα ένδυσης 
και μέρη τους, πλεκτά ή κροσέ  

14.19.11  Βρεφικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, πλεκτά ή κροσέ  

14.19.12  Αθλητικά ενδύματα, στολές σκι, μαγιό κολύμβησης και άλλα 
ενδύματα, πλεκτά ή κροσέ  

14.19.13  Είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις 
άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν 
υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα), πλεκτά ή κροσέ  

14.19.19  Άλλα έτοιμα εξαρτήματα ένδυσης και μέρη ενδυμάτων ή εξαρτημάτων 
ένδυσης, πλεκτά ή κροσέ  

14.19.2  Βρεφικά ενδύματα, άλλα ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από 
υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ  

14.19.21  Βρεφικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που 
δεν είναι πλεκτά ή κροσέ  

14.19.22  Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), στολές σκι, μαγιό κολύμβησης· 
άλλα ενδύματα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- υποδήματα από υφαντικές ύλες χωρίς επικολλημένες σόλες 

14.19.23  Μαντήλια και μαντηλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, βέλα, γραβάτες, 
γάντια και άλλα έτοιμα εξαρτήματα ένδυσης· μέρη ενδυμάτων ή εξαρτημάτων 
ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, π.δ.κ.α.  
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14.19.3  Δερμάτινα εξαρτήματα ένδυσης· ενδύματα από πίλημα ή μη υφασμένα 
υφάσματα· ενδύματα από επιχρισμένες (επικαλυμμένες) υφαντικές ύλες  

14.19.31  Εξαρτήματα ένδυσης από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα εκτός 
από τα αθλητικά γάντια  

14.19.32  Ενδύματα από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα, υφαντικές ύλες 
εμποτισμένες ή επιχρισμένες (επικαλυμμένες) 

14.19.4  Καπέλα και καλύμματα κεφαλής  

14.19.41  Τύποι καπέλων, κύρια μέρη καπέλων και κουκούλες από πίλημα· 
δίσκοι και κύλινδροι  από πίλημα· φόρμες για καπέλα, πλεγμένα ή 
κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη  

14.19.42  Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα ή πλεγμένα ή 
κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, πλεκτές ή κροσέ 
ή από δαντέλα ή άλλη υφαντική ύλη, σε τόπια· δίχτυα και φιλέ για τα μαλλιά  

14.19.43  Άλλα καλύμματα κεφαλής εκτός από καλύμματα κεφαλής από 
ελαστικό ή πλαστικό, καλύμματα κεφαλής ασφαλείας και καλύμματα κεφαλής 
από αμίαντο· Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις 
(φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσιάγωνα, για την πιλοποιία  

14.19.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης  

14.19.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης  

14.2  Γούνινα είδη  

14.20  Γούνινα είδη  

14.20.1  Είδη ένδυσης, εξαρτήματα ένδυσης και άλλα είδη από γουνόδερμα 
(εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)  

14.20.10  Είδη ένδυσης, εξαρτήματα ένδυσης και άλλα είδη από γουνόδερμα 
(εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)  

14.20.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
γούνινων ειδών  

14.20.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
γούνινων ειδών  

14.3  Πλεκτά είδη και είδη κροσέ  

14.31   Είδη καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.31.1  Κολάν, καλσόν, μακριές και κοντές κάλτσες και άλλα είδη 
καλτσοποιίας, πλεκτά ή κροσέ  

14.31.10  Κολάν, καλσόν, μακριές και κοντές κάλτσες και άλλα είδη 
καλτσοποιίας, πλεκτά ή κροσέ  

14.31.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ  
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14.31.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ  

14.39  Άλλα  πλεκτά είδη και είδη πλέξης κροσέ  

14.39.1  Φανέλες ζέρσεϋ, πουλόβερ, ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη, πλεκτά 
ή κροσέ  

14.39.10  Φανέλες ζέρσεϋ, πουλόβερ, ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη, 
πλεκτά ή κροσέ  

14.39.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων  πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ  

14.39.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων  πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ  

15  Δέρμα και συναφή προϊόντα  

15.1  Δεψασμένο και κατεργασμένο δέρμα· είδη ταξιδίου (αποσκευές), τσάντες, 
ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας· κατεργασμένες και βαμμένες γούνες  

15.11  Δεψασμένο και κατεργασμένο δέρμα· κατεργασμένες και βαμμένες 
γούνες  

15.11.1  Δεψασμένο ή κατεργασμένο γουνόδερμα  

15.11.10  Δεψασμένο ή κατεργασμένο γουνόδερμα  

15.11.2  Δέρμα αιγάγρου (σαμουά)- δέρματα επισμαλτωμένα (λουστρίνια) ή 
επιστρωμένα· δέρματα επιμεταλλωμένα  

15.11.21  Δέρμα αιγάγρου (σαμουά) 

15.11.22  Δέρματα επισμαλτωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα· δέρματα 
επιμεταλλωμένα 

15.11.3  Δέρματα, βοοειδών ή ιπποειδών, αποτριχωμένα  

15.11.31  Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, ολόκληρα  

15.11.32 Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, τεμαχισμένα (όχι ολόκληρα) 

15.11.33  Δέρματα ιπποειδών, αποτριχωμένα  

15.11.4  Δέρματα αιγοπροβάτων ή χοιροειδών, αποτριχωμένα  

15.11.41  Δέρματα προβατοειδών, αποτριχωμένα  

15.11.42  Δέρματα αιγοειδών (γιδών ή κατσικιών), αποτριχωμένα  

15.11.43  Δέρματα χοιροειδών  

15.11.5  Δέρματα άλλων ζώων· Ανασχηματισμένα δέρματα με βάση το δέρμα  

15.11.51  Δέρματα άλλων ζώων, αποτριχωμένα  

15.11.52  Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος  
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15.11.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· κατεργασμένες και βαμμένες 
γούνες  

15.11.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· κατεργασμένες και βαμμένες 
γούνες  

15.12  Είδη ταξιδιού (αποσκευές), τσάντες και παρόμοια είδη· είδη σελλοποιίας 
και σαγματοποιίας  

15.12.1  Είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας· είδη ταξιδιού (αποσκευές), 
τσάντες και παρόμοια είδη· άλλα δερμάτινα είδη  

15.12.11  Είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας για κάθε ζώο, από κάθε υλικό  

15.12.12  Είδη ταξιδιού (αποσκευές), τσάντες και παρόμοια είδη, από δέρμα, 
ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένη ίνα 
ή χαρτόνι· σύνολα ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το 
ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και των ενδυμάτων  

15.12.13  Λουριά, λουράκια και αλυσίδες ρολογιών (πλην των μεταλλικών) και 
μέρη τους  

15.12.19  Άλλα είδη από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα 
(συμπεριλαμβάνονται και είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες 
μηχανικές συσκευές ή για άλλες τεχνικές χρήσεις), π.δ.κ.α  

15.12.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας, ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών 
και παρόμοιων ειδών  

15.12.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας, ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών 
και παρόμοιων ειδών   

15.2  Είδη υπόδησης  

15.20  Είδη υπόδησης  

15.20.1  Υποδήματα εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών και των 
ορθοπεδικών υποδημάτων 

 15.20.11  Αδιάβροχα υποδήματα, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από 
ελαστικό ή πλαστικό εκτός από τα υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό 
μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 

15.20.12  Υποδήματα με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από ελαστικό ή 
πλαστικό, εκτός από τα αδιάβροχα ή αθλητικά υποδήματα  

15.20.13  Υποδήματα με επάνω μέρη από δέρμα, εκτός των αθλητικών 
υποδημάτων, υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό  
κάλυμμα των δακτύλων από μέτταλλο και διάφορα ειδικά υποδήματα  

15.20.14  Υποδήματα με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των 
αθλητικών υποδημάτων  

15.20.2  Αθλητικά υποδήματα  
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15.20.21  Υποδήματα αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, 
προπόνησης και παρόμοια υποδήματα  

15.20.29  Άλλα αθλητικά υποδήματα, εκτός από υποδήματα του σκι και μπότες 
του πατινάζ  

15.20.3  Προστατευτικά και άλλα υποδήματα, π.δ.κ.α.  

15.20.31  Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό  
κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 

15.20.32  Ξύλινα υποδήματα, διάφορα ειδικά υποδήματα και άλλα υποδήματα, 
π.δ.κ.α.  

15.20.4  Μέρη υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικά κινητά πέλματα, 
υποφτέρνια και παρόμοια είδη· γκέτες, περιβλήματα της κνήμης και παρόμοια 
είδη και τα μέρη τους  

15.20.40  Μέρη υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικά κινητά πέλματα, 
υποφτέρνια και παρόμοια είδη· γκέτες, περιβλήματα της κνήμης και παρόμοια 
είδη και τα μέρη τους  

15.20.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
υποδημάτων  

15.20.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
υποδημάτων  

16  Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη  
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής  

16.1  Ξυλεία, πριονισμένη και πλανισμένη  

16.10  Ξυλεία, πριονισμένη και πλανισμένη  

16.10.1  Ξυλεία, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή 
αποφλοιωμένη, με πάχος >6 mm· στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή 
τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία  

16.10.10  Ξυλεία, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή 
αποφλοιωμένη, με πάχος  > 6 mm· στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή 
τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία  

16.10.2  Ξυλεία συνεχώς διαμορφωμένη κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή 
επιφάνειας· ξυλόμαλλο· ξυλάλευρο· ξυλεία σε πελεκούδια ή σε μόρια  

16.10.21  Ξυλεία, συνεχώς διαμορφωμένη κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή 
επιφάνειας (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για 
παρκέτα, μη συναρμολογημένα και πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για 
πλαίσια και καλούπια)  

16.10.22  Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου)· ξυλάλευρο  

16.10.23  Ξυλεία σε πελεκούδια ή σε μόρια  

16.10.3  Ακατέργαστη ξυλεία· στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή 
τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένη ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασμένη  
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16.10.31  Ξυλεία σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένη με χρώμα, βαφή, 
κρεόσωτο ή άλλα συντηρητικά  

16.10.32  Στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, 
εμποτισμένοι  

16.10.39  Άλλη ακατέργαστη ξυλεία, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων 
και πασσάλων  

16.10.9  Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου· 
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας 
πριονισμένης και πλανισμένης  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου με συντηρητικά ή 
άλλες ύλες 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες ξήρανσης του ξύλου 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

-οι εργασίες στεγανοποίησης, βλέπε 43.99.10 

-υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονία κ.λπ.) σε κτίρια και 

παρόμοια, βλέπε 81.29.11 | 

16.10.91  Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου 

16.10.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ξυλείας πριονισμένης και πλανισμένης  

16.2  Προϊόντα από ξύλο, φελλό και είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής  

16.21  Επενδυμένα ξυλόφυλλα και πλάκες με βάση το ξύλο  

16.21.1  Αντικολλητά (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και 
παρόμοια επικολλητή ξυλεία· μοριοσανίδες και παρόμοιες σανίδες από ξύλο ή 
άλλα ξυλώδη υλικά  

16.21.11  Αντικολλητά (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και 
παρόμοια επικολλητή ξυλεία, από μπαμπού  

16.21.12  Άλλα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα 
(καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία  

16.21.13  Μοριοσανίδες και παρόμοιες σανίδες από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά  

16.21.14  Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες  

16.21.2  Επενδυμένα ξυλόφυλλα- φύλλα για αντικολλητά (κόντρα πλακέ)· 
συμπυκνωμένη ξυλεία  

16.21.21  Επενδυμένα ξυλόφυλλα και φύλλα για αντικολλητά (κόντρα πλακέ) 
και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, 
πάχους <= 6mm  
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16.21.22  Συμπυκνωμένη ξυλεία, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη 
καθορισμένης μορφής  

16.21.9  Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες· 
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο  

16.21.91  Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες 

16.21.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο  

16.22  Συναρμολογούμενα δάπεδα παρκέ  

16.22.1  Συναρμολογούμενες σανίδες δαπέδων παρκέ  

16.22.10  Συναρμολογούμενες σανίδες δαπέδων παρκέ 

16.22.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ  

16.22.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ  

16.23  Άλλά ξυλουργικά προϊόντα οικοδομής (λεπτοξυλουργικής και 
χονδροξυλουργικής)  

16.23.1  Προϊόντα λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές 
(εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο  

16.23.11 Παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πλαίσιά τους, πόρτες και κάσες και 
κατώφλια για πόρτες, από ξύλο  

16.23.12  Kαλούπια για οικοδομικό σκυρόδεμα, πέταυρα (shingles and 
shakes), από ξύλο  

16.23.19  Προίόντα λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές, 
από ξύλο, π.δ.κ.α.  

16.23.2  Προκατασκευασμένα ξύλινα κτίρια  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

-τα προκατασκευασμένα κτίρια, κυρίως ξύλινα, είτε πλήρως συναρμολογημένα και 
έτοιμα για χρήση είτε μη συναρμολογημένα 

-τα μη τελειωμένα κτίρια, συναρμολογημένα ή μη, με βασικό χαρακτηριστικό την 
προκατασκευή 

Τα κτίρια μπορεί να σχεδιαστούν για κατοικίες, καταλύματα εργοταξίου, καταστήματα, 
υπόστεγα, γκαράζ, θερμοκήπια και για άλλες χρήσεις. 

16.23.20  Προκατασκευασμένα ξύλινα κτίρια 

16.23.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων προϊόντων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές  

16.23.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων προϊόντων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές  
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16.24  Ξύλινα εμπορευματοκιβώτια  

16.24.1  Ξύλινα εμπορευματοκιβώτια  

16.24.11  Πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), κιβωτιοειδή πλαίσια 
στοιβασίας και άλλες σανίδες μεταφοράς φορτίων από ξύλο  

16.24.12  Βαρέλια και προϊόντα βαρελοποιίας από ξύλο 

16.24.13  Άλλα ξύλινα εμπορευματοκιβώτια και μέρη τους 

16.24.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων  

16.24.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων  

16.29  Αλλα προϊόντα από ξύλο· είδη από φελλό,  είδη καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής  

16.29.1  Άλλα προϊόντα από ξύλο  

16.29.11  Εργαλεία, στελέχη εργαλείων, λαβές εργαλείων, στελέχη και λαβές 
για σκούπες ή βούρτσες, στοιχεία για την κατασκευή πιπών, καλαπόδια για 
μπότες ή παπούτσια, από ξύλο  

16.29.12  Επιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη, από ξύλο  

16.29.13  Ξύλινα ψηφιδοθετήματα και ενθετική ξύλινη διακόσμηση επίπλων, 
θήκες για κοσμήματα ή μαχαιροπήρουνα, αγαλμάτια και άλλα διακοσμητικά 
είδη, από ξύλο  

16.29.14  Ξύλινες κορνίζες για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή 
παρόμοια αντικείμενα, και άλλα είδη από ξύλο  

16.29.2  Είδη από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· είδη 
καλαθοπλεκτικής  

16.29.21 Φυσικός φελλός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή 
χονδρικά τετραγωνισμένος ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες· φελλός σε 
θραύσματα, κόκκους ή σκόνη· υπολείμματα φελλού  

16.29.22  Αντικείμενα από φυσικό φελλό  

16.29.23  Κύβοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες, πλακάκια κάθε σχήματος, 
συμπαγείς κύλινδροι, από συσσωματωμένο φελλό  

16.29.24  Συσσωματωμένος φελλός· είδη από συσσωματωμένο φελλό, π.δ.κ.α.  

16.29.25  Μεταποιημένα είδη από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής· είδη καλαθοπλεκτικής  

16.29.9 Υπηρεσίες παραγωγής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, άχυρο και υλικά σπαρτοπλεκτικής · εργασίες υπεργολαβίας  στο 
πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από ξύλο, είδών από 
φελλό, άχυρο και υλικά σπαρτοπλεκτικής 

16.29.91  Υπηρεσίες παραγωγής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, άχυρο και υλικά σπαρτοπλεκτικής  
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16.29.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων προϊόντων από ξύλο, ειδών από φελλό, άχυρο και υλικά 
σπαρτοπλεκτικής  

17  Χαρτί και προϊόντα από χαρτί  

17.1  Χαρτοπολτός, χαρτί και χαρτόνι  

17.11  Χαρτοπολτός  

17.11.1  Χαροπολτοί από ξύλο ή άλλες ινώδεις και κυτταρινικές ύλες  

17.11.11  Χημικός ξυλοπολτός, για διάλυση  

17.11.12  Χημικός ξυλοπολτός, σόδα ή θειικό άλας, εκτός από πολτό για 
διάλυση  

17.11.13  Χημικός ξυλοπολτός, θειώδες άλας, εκτός από πολτό για διάλυση  

17.11.14  Μηχανικός ξυλοπολτός· ημιχημικός ξυλοπολτός· πολτοί από ινώδεις 
κυτταρινικές ύλες, εκτός από ξύλο  

17.11.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χαρτοπολτού  

17.11.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χαρτοπολτού  

17.12  Χαρτί και χαρτόνι  

17.12.1  Δημοσιογραφικό χαρτί, χειροποίητο χαρτί και άλλο μη επιχρισμένο 
χαρτί ή χαρτόνι για γραφική χρήση  

17.12.11  Δημοσιογραφικός χάρτης σε κυλίνδρους ή σε φύλλα  

17.12.12  Χειροποίητο χαρτί και χαρτόνι  

17.12.13  Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται ως βάση για φωτοευαίσθητο, 
θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο χαρτί· χαρτί αποτυπωτικής βάσης· βάση 
χαρτιού ταπετσαρίας  

17.12.14  Άλλο χαρτί και χαρτόνι για γραφική χρήση  

17.12.2  Υλικό χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, 
χαρτοπετσέτες κάθε είδους, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης  

17.12.20  Υλικό χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, 
χαρτοπετσέτες κάθε είδους, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης  

17.12.3  Χαρτόνι για κιβώτια  

17.12.31  Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος (kraftliner), μη λευκασμένο, μη 
επιχρισμένο  

17.12.32  Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος του τύπου white top kraftliner· 
επιχρισμένο χονδρό χαρτί περιτυλίγματος (kraftliner)  
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17.12.33  Ημιχημικό αυλακωτό χαρτί  

17.12.34  Ανακυκλωμένο αυλακωτό χαρτί και άλλο αυλακωτό χαρτί 

17.12.35  Πολύπτυχο χαρτί Testliner (ανακυκλωμένες ίνες)  

17.12.4  Μη επιχρισμένο χαρτί  

17.12.41  Μη επιχρισμένο χαρτί κραφτ · χαρτί κραφτ για σάκους, τύπου παπιέ 
γκοφρέ ή κυματοειδές  

17.12.42  Χαρτί θειωμένο συσκευασίας και άλλο μη επιχρισμένο χαρτί  (άλλο 
από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους 
γραφικούς σκοπούς) 

17.12.43  Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις· πιληματοειδές χαρτί 

17.12.44  Τσιγαρόχαρτο, που δεν έχει κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ή σε 
μορφή φυλλαδίων ή σωλήνων 

17.12.5  Μη επιχρισμένο χαρτόνι (άλλο από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη 
γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς)  

17.12.51  Μη επιχρισμένο, εσωτερικό γκρίζο χαρτόνι  

17.12.59 Άλλο μη επιχρισμένο χαρτόνι  

17.12.6  Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί 
αντιγραφής και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά  

17.12.60  Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί 
αντιγραφής και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά  

17.12.7  Επεξεργασμένο χαρτί και χαρτόνι  

17.12.71  Σύνθετο χαρτί και χαρτόνι μη επιχρισμένο επιφανειακά ή 
εμποτισμένο  

17.12.72  Χαρτί και χαρτόνι τύπου παπιέ γκοφρέ κυματοειδές, ανάγλυφο ή 
διάτρητο  

17.12.73  Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες 
γραφικές τέχνες, επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες  

17.12.74  Χονδρό χαρτί κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για 
γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με 
άλλες ανόργανες ουσίες  

17.12.75  Χονδρό χαρτόνι κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για 
γραφή, εκτύπωση ή σε άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με 
άλλες ανόργανες ουσίες  

17.12.76  Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα 
χαρτιά για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα  

17.12.77  Χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακας και ρόλοι από ίνες κυτταρίνης, 
επιχρισμένα, εμποτισμένα, επενδυμένα, με έγχρωμη ή τυπωμένη επιφάνεια, 
σε κυλίνδρους ή σε φύλλα  
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17.12.78  Χονδρό χαρτί και χαρτόνι (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται 
για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένο με καολίνη 
ή με άλλες ανόργανες ουσίες  

17.12.79  Άλλο χαρτόνι (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, 
εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες 
ανόργανες ουσίες  

17.12.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χαρτιού και χαρτονιού  

17.12.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χαρτιού και χαρτονιού  

17.2  Είδη από χαρτί και χαρτόνι  

17.21  Κυματοειδές χαρτί και χαρτόνι και εμπορευματοκιβώτια από χαρτί και 
χαρτόνι  

17.21.1  Κυματοειδές χαρτί και χαρτόνι και εμπορευματοκιβώτια από χαρτί και 
χαρτόνι  

17.21.11  Κυματοειδές χαρτί σε κυλίνδρους ή φύλλα  

17.21.12  Σάκοι και τσάντες από χαρτί  

17.21.13  Χαρτοκιβώτια, κουτιά και κάσες, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι  

17.21.14  Πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια, κουτιά και κάσες από μη κυματοειδές 
χαρτί ή χαρτόνι  

17.21.15  Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά 
αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, 
καταστήματα κ.λπ. από χαρτί  

17.21.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι  

17.21.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι  

17.22  Είδη οικιακής χρήσης, είδη υγιεινής και είδη τουαλέτας  

17.22.1  Χαρτί οικιακής χρήσης και χαρτί υγείας και προϊόντα από χαρτί  

17.22.11  Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, μαντήλια και πετσέτες καθαρισμού 
προσώπου, τραπεζομάντηλα και πετσέτες φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, 
χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης  

17.22.12  Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για 
βρέφη και παρόμοια υγειονομικά είδη, ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από 
χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης  

17.22.13  Δίσκοι, πιάτα κάθε είδους και φλυτζάνια και παρόμοια είδη, από 
χαρτί ή χαρτόνι  

17.22.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ειδών οικιακής χρήσης, υγειονομικών ειδών και ειδών τουαλέτας  
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17.22.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ειδών οικιακής χρήσης, υγειονομικών ειδών και ειδών τουαλέτας  

17.23  Είδη χαρτοπωλείου (γραφική ύλη)  

17.23.1  Είδη χαρτοπωλείου (γραφική ύλη) 

17.23.11  Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα 
χαρτιά για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων- μεμβράνες πολυγράφων και 
πλάκες όφσετ από χαρτί· χαρτί με γόμα ή αυτοκόλλητο  

17.23.12 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια και δελτάρια 
αλληλογραφίας από χαρτί ή χαρτόνι· κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από 
χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας  

17.23.13  Βιβλία μητρώων, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα προς 
συμπλήρωση και άλλα είδη γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι  

17.23.14  Άλλο χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή 
άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένο, ανάγλυφο ή διάτρητο  

17.23.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ειδών χαρτοπωλείου (γραφικής ύλης) 

17.23.99 | Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ειδών χαρτοπωλείου (γραφικής ύλης)  

17.24  Χαρτί για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)  

17.24.1  Χαρτί για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)  

17.24.11  Χαρτί για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) και παρόμοιες 
επικαλύψεις τοίχων· Διαφανείς διακοσμήσεις παραθύρων από χαρτί  

17.24.12  Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες  

17.24.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

παραγωγής χαρτιού ταπετσαρίας  

17.24.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χαρτιού ταπετσαρίας  

17.29  Άλλα είδη από χαρτί και χαρτόνι  

17.29.1  Άλλα είδη από χαρτί και χαρτόνι  

17.29.11  Ετικέτες από χαρτί ή χαρτόνια  

17.29.12  Διηθητικές δέσμες, πλάκες και φύλλα, από χαρτοπολτό 

17.29.19 Τσιγαρόχαρτο· μασούρια, καρούλια και παρόμοια είδη· διηθητικό 
χαρτί και χαρτόνι· άλλα είδη από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α.  

17.29.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι  

17.29.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 
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18  Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων 

18.1  Υπηρεσίες εκτύπωσης και υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση  

18.11  Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων  

18.11.1 | Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

-την εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών και εντύπων που εκδίδονται τουλάχιστο 
τέσσερις φορές την εβδομάδα 

18.11.10  Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων  

18.12  Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης  

18.12.1  Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης  

18.12.11  Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματοσήμων, χαρτοσήμων, τίτλων, 
ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφαλείας και 
συναφών ειδών  

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

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

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

18.12.15  Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων  

Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

- διάφορες υπηρεσίες άμεσης εξυπηρέτησης, βλέπε 95.29.19  

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

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

18.13  Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων  

18.13.1  Υπηρεσίες προεκτύπωσης  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες σύνθεσης, στοιχειοθεσίας, φωτοστοιχειοθεσίας, εισαγωγής 
δεδομένων περιλαμβανομένης της σάρωσης και της οπτικής αναγνώρισης 
χαρακτήρων, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης 
- τις υπηρεσίες δημιουργίας εγγράφων, DTP, και όλες τις άλλες υπηρεσίες 
προέλευσης 
- τις υπηρεσίες προετοιμασίας ψηφιακών δεδομένων π.χ. πύκνωση, επιλογή, 
διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων 
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- τον σχεδιασμό με χρήση υπολογιστή (CAD), την παραγωγή με χρήση υπολογιστή, 
την ηλεκτρονική επεξεργασία για υπηρεσίες δεδομένων εξόδου, επιβολής 
ψηφιοποίησης 
- τις υπηρεσίες δημιουργίας εκτυπωτικών πλακών (στερεοτύπων) περιλαμβανομένης 
της εικονόθεσης τσίγκου (για τις εκτυπωτικές διαδικασίες της τυπογραφικής 
(ανάγλυφης) και κυλινδροχαλκογραφίας -όφσετ 
- τις υπηρεσίες προετοιμασίας των κυλίνδρων για απλή εγχάραξη και εγχάραξη με 
οξέα, για βαθυτυπίες (γκραβούρες) 
- τις υπηρεσίες επεξεργασίας των στερεότυπων απευθείας στα στερεότυπα ( και σε 
στερεότυπα των φωτοπολυμερών) 
- στερεότυπα και μήτρες για υπηρεσίες ανάγλυφης ή άλλης εκτύπωσης  
- τις καλλιτεχνικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας  λιθογραφικών 
πλακών και ξύλινων πλακών για ξυλογραφία 
18.13.10  Υπηρεσίες προεκτύπωσης  

18.13.2  Τυπογραφικές πλάκες ή κύλινδροι και άλλα εγχάρακτα μέσα που 
χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία  

18.13.20  Τυπογραφικές πλάκες ή κύλινδροι και άλλα εγχάρακτα μέσα που 
χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία  

18.13.3 Boηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες παραγωγής μέσων παρουσίασης, π.χ. φύλλα (διαφανειών) 
προβολέων και άλλες ψηφιακές μορφές παρουσίασης 

- τις υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων εκτύπωσης, π.χ. σκίτσα, σχεδιαγράμματα, 
ομοιώματα κλπ.    

18.13.30  Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση   

18.14  Βιβλιοδετικές και συναφείς υπηρεσίες  

18.14.1  Βιβλιοδετικές και συναφείς υπηρεσίες   

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, συναρμολόγησης, συρραφής, κόλλησης, 
ταξινόμησης σελίδων, ραφής με νήμα, δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία, 
φινιρίσματος, εκτύπωσης με χρυσό (επιχρύσωσης) 

- άλλες γραφιστικές υπηρεσίες όπως βαφή, καταβύθιση ή γραμματοσήμανση, 
αντιγραφή συστήματος γραφής Braille, διάτρηση 

- την ανατύπωση σε ανάγλυφο, βερνίκωση, τοποθέτηση ελασμάτων, κόλληση και 
κόλλημα με κόλλα, αναδίπλωση 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες επαναβιβλιοδεσίας 

18.14.10  Βιβλιοδετικές και συναφείς υπηρεσίες  

18.2  Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων  

18.20  Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων  
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18.20.1  Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες αναπαραγωγής από πρωτότυπα δίσκων γραμμοφώνου, CD, DVD και 
ταινιών με μουσική ή άλλες ηχητικές εγγραφές 

18.20.10  Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης  

18.20.2  Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες αναπαραγωγής από πρωτότυπα μαγνητοσκοπημένων ταινιών και 
DVD με κινούμενες εικόνες και άλλες μαγνητοσκοπημένες εγγραφές 

18.20.20  Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής  

18.20.3  Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες αναπαραγωγής από πρωτότυπα λογισμικού και άλλων δεδομένων σε 
κάθε είδους δίσκους και ταινίες 

18.20.30  Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού  

19  Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου  

19.1  Προϊόντα οπτανθρακοποίησης  

19.10  Προϊόντα οπτανθρακοποίησης  

19.10.1  Οπτάνθρακας και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· 
άνθρακας αποστακτικού κέρατος  

19.10.10  Οπτάνθρακας και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· 
άνθρακας αποστακτικού κέρατος  

19.10.2  Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλες ορυκτές πίσσες  

19.10.20  Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλες ορυκτές πίσσες  

19.10.3  Πίσσα και πισσάσφαλτος  

19.10.30  Πίσσα και πισσάσφαλτος  

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  Προϊόντα διύλισης πετρελαίου  

19.20  Προϊόντα διύλισης πετρελαίου  

19.20.1  Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα  
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19.20.11  Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται 
από τον άνθρακα  

19.20.12  Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται 
από τον λιγνίτη  

19.20.13  Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται 
από την τύρφη  

19.20.2  Καύσιμα έλαια και αέρια· λιπαντικά έλαια  

19.20.21  Βενζίνη αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης 
αεροσκαφών  

19.20.22  Καύσιμα αεριωθούμενων αεροσκαφών, τύπου βενζίνης  

19.20.23  Ελαφρά λιπαντικά έλαια πετρελαίου· ελαφρά παρασκευάσματα 
π.δ.κ.α.  

19.20.24  Κηροζίνη 19.20.25  Καύσιμα τύπου κηροζίνης αεριωθούμενων 
αεροσκαφών  

19.20.26  Αεριέλαια 

19.20.27 Μέσα έλαια πετρελαίου· μέσα παρασκευάσματα, π.δ.κ.α. 

19.20.28 Καύσιμα έλαια, π.δ.κ.α. 

19.20.29  Λιπαντικά έλαια πετρελαίου· βαρέα παρασκευάσματα, π.δ.κ.α.  

19.20.3  Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάθρακες, εκτός του 
φυσικού αερίου  

19.20.31  Προπάνιο και βουτάνια, υγροποιημένα  

19.20.32  Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο, βουταδιένιο και άλλα αέρια 
πετρελαίου ή αέριοι υδρογονάνθρακες, εκτός του φυσικού αερίου  

19.20.4  Άλλα προϊόντα πετρελαίου  

19.20.41  Βαζελίνη· σκληρή παραφίνη· πετρέλαιο και άλλα ορυκτά κεριά  

19.20.42  Οπτάνθρακας (κωκ) από πετρέλαιο· άσφαλτος από πετρέλαιο και 
άλλα κατάλοιπα 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  Χημικές ουσίες και προϊόντα  

20.1  Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων 
ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές  

20.11  Βιομηχανικά αέρια  

20.11.1  Βιομηχανικά αέρια  
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20.11.11  Υδρογόνο, αργό, σπάνια αέρια, άζωτο και οξυγόνο  

20.11.12  Διοξείδιο του άνθρακα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις μη 
μεταλλικών στοιχείων  

20.11.13  Υγρός και πεπιεσμένος αέρας  

20.11.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
βιομηχανικών αερίων  

20.11.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
βιομηχανικών αερίων  

20.12  Χρωστικές Χρώματα και πιγμέντα  

20.12.1  Οξείδια, υπεροξείδια και υδροξείδια  

20.12.11  Οξείδιο και υπεροξείδιο του ψευδάργυρου· Οξείδια του τιτανίου  

20.12.12  Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου, του μαγγανίου, του μολύβδου 
και του χαλκού  

20.12.19  Άλλα μεταλλικά οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια  

20.12.2  Δεψικά ή βαφικά εκχυλίσματα· ταννίνες και τα παράγωγά τους· 
χρωστικές ύλες, π.δ.κ.α.  

20.12.21  Συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες και παρασκευάσματα που 
βασίζονται σε αυτές· οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων εκείνων που 
χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα· 
χρωστικές λάκες και παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτές  

20.12.22  Δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης· ταννίνες και τα άλατα 
αυτών, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά · χρωστικές ύλες φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης  

20.12.23  Δεψικά προϊόντα συνθετικά οργανικά· δεψικά προϊόντα ανόργανα· 
δεψικά παρασκευάσματα· ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία 
της δέψης  

20.12.24  Χρωστικές ύλες, π.δ.κ.α.· ανόργανα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
ως φωτοφόρα  

20.12.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χρωμάτων και χρωστικών υλών  

20.12.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χρωμάτων και χρωστικών υλών  

20.13  Άλλες ανόργανες βασικές χημικές ουσίες  

20.13.1  Εμπλουτισμένο ουράνιο και πλουτώνιο· εξαντλημένο ουράνιο και 
θόριο· άλλα ραδιενεργά στοιχεία  

20.13.11  Εμπλουτισμένο ουράνιο και πλουτώνιο και οι ενώσεις τους  

20.13.12  Εξαντλημένο ουράνιο και θόριο και οι ενώσεις τους  
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20.13.13  Άλλα ραδιενεργά στοιχεία, ισότοπα και ενώσεις τους· κράματα, 
διασπορές, κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, 
ισότοπα ή ενώσεις.  

20.13.14  Καύσιμα στοιχεία (κασέτες), που δεν έχουν ακτινοβοληθεί, για 
πυρηνικούς αντιδραστήρες  

20.13.2  Χημικά στοιχεία, π.δ.κ.α.· ανόργανα οξέα και ενώσεις  

20.13.21  Μεταλλοειδή  

20.13.22 Αλογονωμένες ή θειούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων  

20.13.23  Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μέταλλα σπανίων γαιών, 
σκάνδιο και ύττριο· υδράργυρος  

20.13.24  Υδροχλώριο· διθειικό οξύ· διφωσφορικό πεντοξείδιο· άλλα ανόργανα 
οξέα· διοξείδιο του πυριτίου και του θείου  

20.13.25  Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια· υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και 
ανόργανα άλατά τους  

20.13.3  Αλογονωμένα μέταλλα· υποχλωριώδη, χλωρικά και υπερχλωρικά  

20.13.31  Αλογονωμένα μέταλλα  

20.13.32  Υποχλωριώδη, χλωρικά και υπερχλωρικά  

20.13.4  Σουλφίδια, θειικά άλατα· νιτρικά, φωσφορικά και ανθρακικά άλατα  

20.13.41  Σουλφίδια, θειώδη και θειικά άλατα  

20.13.42  Φωσφινικά, φωσφονικά, φωσφορικά, πολυφωσφορικά άλατα και 
νιτρικά άλατα (εκτός του καλίου)  

20.13.43  Ανθρακικά άλατα  

20.13.5  Άλατα άλλων μετάλλων  

20.13.51  Άλατα οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων· κολλοειδή 
πολύτιμα μέταλλα  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τις οργανικές ενώσεις υδραργύρου 

20.13.52 Ανόργανες ενώσεις, π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένου του 
απεσταγμένου νερού· αμαλγάματα, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων 
μετάλλων  

20.13.6  Άλλες βασικές ανόργανες χημικές ουσίες  

20.13.61  Ισότοπα, π.δ.κ.α. και ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένου του 
βαρέος ύδατος)  

20.13.62  Κυανίδια, οξείδια των κυανιδίων και σύμπλοκα κυανίδια· κροτικά, 
κυανικά και θειοκυανικά άλατα· πυριτικά άλατα· βορικά άλατα· υπερβορικά 
άλατα· άλλα άλατα ανόργανων οξέων ή υπεροξέων  
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20.13.63  Υπεροξείδιο του υδρογόνου  

20.13.64  Φωσφίδια, καρβίδια, υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια  

20.13.65  Ενώσεις μετάλλων σπανίων γαιών, υττρίου ή σκανδίου  

20.13.66 Θείο, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση 
και το κολλοειδές  

20.13.67  Φρυγμένοι σιδηροπυρίτες  

20.13.68  Πιεζοηλεκτρικός χαλαζίας· άλλοι συνθετικοί ή ανασχηματισμένοι 
πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι, ακατέργαστοι  

20.13.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών  

20.13.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών  

20.14  Άλλες οργανικές βασικές χημικές ουσίες  

20.14.1  Υδρογονάνθρακες και παράγωγά τους  

20.14.11  Άκυκλοι υδρογονάνθρακες  

20.14.12  Υδρογονάνθρακες κυκλικοί  

20.14.13  Χλωριωμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονανθράκων 

20.14.14  Σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτριδωμένα παράγωγα 
υδρογονανθράκων αλογονωμένων ή όχι  

20.14.19  Άλλα παράγωγα υδρογονανθράκων  

20.14.2 Αλκοόλες, φαινόλες, φαινολοαλκοόλες και τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτριδωμένα παράγωγά τους· βιομηχανικές 
λιπαρές αλκοόλες  

20.14.21  Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες  

20.14.22  Μονοσθενείς αλκοόλες 

20.14.23  Διόλες, πολυαλκοόλες, κυκλικές αλκοόλες και παράγωγά τους  

20.14.24  Φαινόλες· φαινολοαλκοόλες και παράγωγα από φαινόλες    

20.14.3  Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά· καρβοξυλικά οξέα και 
παράγωγά τους  

20.14.31  Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά· όξινα λάδια από 
εξευγενισμό  

20.14.32  Κορεσμένα ακυκλικά μονοκαρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους  

20.14.33  Ακόρεστα μονοκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά 
ακυκλικά πολυκαρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους  
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20.14.34  Αρωματικά πολυκαρβοξυλικά και καρβοξυλικά οξέα με πρόσθετη 
οξυγονούχο ομάδα· και τα παράγωγά τους εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα 
άλατά του  

20.14.4  Οργανικές ενώσεις με αζωτούχες ομάδες  

20.14.41  Ενώσεις με αμινική ομάδα  

20.14.42  Οξυγονούχες αμινικές ενώσεις, εκτός από τη λυσίνη και το 
γλουταμινικό οξύ  

20.14.43 Ουρεΐνες· ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα, με νιτρική ομάδα· 
παράγωγά τους  

20.14.44  Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες  

20.14.5  Οργανικές θειοενώσεις και άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις· 
ετεροκυκλικές ενώσεις, π.δ.κ.α.  

20.14.51  Οργανικές θειοενώσεις και άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις  

20.14.52  Ετεροκυκλικές ενώσεις, π.δ.κ.α.· νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους  

20.14.53  Φωσφορικοί εστέρες και τα άλατά τους ή εστέρες άλλων ανόργανων 
οξέων (με εξαίρεση εστέρες υπεροξειδίου του υδρογόνου) και τα άλατά τους· 
και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά 
τους  

20.14.6  Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες· 
άλλες οργανικές ενώσεις  

20.14.61  Ενώσεις με αλδεϋδικές ομάδες  

20.14.62  Ενώσεις με κετονικές και κινονικές ομάδες  

20.14.63  Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες 
και παράγωγά τους  

20.14.64  Ένζυμα και άλλες οργανικές ενώσεις, π.δ.κ.α.  

20.14.7  Διάφορα οργανικά βασικά χημικά προϊόντα  

20.14.71  Παράγωγα φυτικών προϊόντων ή προϊόντων ρητίνης  

20.14.72  Ξυλάνθρακας  

20.14.73  Έλαια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε 
υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα και παρόμοια προϊόντα  

20.14.74  Μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 
που υπερβαίνει το 80% κατ’ όγκο 

20.14.75  Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε 
τίτλου  

20.14.8  Αλκαλικά κατάλοιπα από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από 
το ταλλέλαιο  
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20.14.80  Αλκαλικά κατάλοιπα από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από 
το ταλλέλαιο  

20.14.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών  

20.14.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών  

20.15  Λιπάσματα και αζωτούχες ενώσεις   

20.15.1  Νιτρικό οξύ· σουλφονιτρικά οξέα· αμμωνία  

20.15.10  Νιτρικό οξύ· σουλφονιτρικά οξέα· αμμωνία  

20.15.2  Χλωριούχο αμμώνιο· νιτρώδη άλατα  

20.15.20  Χλωριούχο αμμώνιο· νιτρώδη άλατα  

20.15.3  Αζωτούχα λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά  

20.15.31  Ουρία  

20.15.32  Θειικό αμμώνιο  

20.15.33  Νιτρικό αμμώνιο  

20.15.34  Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου  

20.15.35  Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες 
ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες  

20.15.39  Άλλα αζωτούχα λιπάσματα και μείγματα  

20.15.4  Φωσφορικά λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά  

20.15.41  Υπερφωσφορικά  

20.15.49  Άλλα φωσφορικά λιπάσματα  

20.15.5  Καλιούχα λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά  

20.15.51  Χλωριούχο κάλιο  

20.15.52  Θειικό κάλιο  

20.15.59  Άλλα καλιούχα λιπάσματα  

20.15.6  Νιτρικό νάτριο  

20.15.60  Νιτρικό νάτριο  

20.15.7  Λιπάσματα, π.δ.κ.α.  

20.15.71 Λιπάσματα που περιέχουν τρία θρεπτικά στοιχεία: άζωτο, φώσφορο 
και κάλιο  

20.15.72  Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας)  

20.15.73  Μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας  
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20.15.74  Λιπάσματα που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: άζωτο και 
φώσφορο  

20.15.75  Λιπάσματα που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: φώσφορο και 
κάλιο  

20.15.76  Νιτρικά άλατα του καλίου  

20.15.79  Ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που περιέχουν τουλάχιστον δύο 
θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο ) π.δ.κ.α.  

20.15.8  Ζωικά ή φυτικά λιπάσματα π.δ.κ.α.  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
-  τα λιπάσματα του χώματος με την τύρφη ως κύριο συστατικό 
-  τα λιπάσματα των εδαφολογικών μιγμάτων φυσικών χώματος, άμμου, αργίλων και 
μεταλλευμάτων  
20.15.80  Ζωικά ή φυτικά λιπάσματα, π.δ.κ.α.  

20.15.9 Eργασίες υπεργολαβίας  στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων  

20.15.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων  

20.16  Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.1  Πολυμερή του αιθυλενίου, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.10  Πολυμερή του αιθυλενίου, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.2  Πολυμερή του στυρολίου, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.20  Πολυμερή του στυρολίου, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.3  Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων 
ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.30  Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων 
ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.4  Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε 
πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες 
αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.40  Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε 
πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες 
αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.5 Άλλα πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές· ιοντοανταλλάκτες  

20.16.51 Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε πρωτογενείς 
μορφές  

20.16.52  Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων και πολυμερών του 
βινυλίου, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.53  Ακρυλικά πολυμερή, σε πρωτογενείς μορφές  
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20.16.54  Πολυαμίδια, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.55  Ρητίνες ουρίας, θειουρίας και μελαμίνης, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.56  Άλλες αμινορητίνες, φαινολικές ρητίνες και πολυουραιθάνες, σε 
πρωτογενείς μορφές  

20.16.57  Σιλικόνες, σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.59  Άλλα πλαστικά, σε πρωτογενείς μορφές, π.δ.κ.α.  

20.16.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές  

20.16.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές  

20.17  Συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές  

20.17.1  Συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές  

20.17.10  Συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές  

20.17.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές  

20.17.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές  

20.2  Παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα  

20.20  Παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα  

20.20.1  Παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα  

20.20.11  Εντομοκτόνα  

20.20.12  Ζιζανιοκτόνα  

20.20.13  Ανασχετικά βλάστησης και ρυθμιστές της ανάπτυξης των φυτών 

20.20.14  Απολυμαντικά  

20.20.15  Μυκητοκτόνα  

20.20.19  Λοιπά παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα  

20.20.9  Eργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών προϊόντων  

20.20.99  Eργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών προϊόντων  

20.3  Χρώματα, βερνίκια και παρόμοια επιχρίσματα,  μελάνη τυπογραφίας και 
μαστίχες  

20.30  Χρώματα, βερνίκια και παρόμοια επιχρίσματα,  μελάνη τυπογραφίας και 
μαστίχες  

20.30.1  Χρώματα και βερνίκια με βάση πολυμερή  
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20.30.11  Χρώματα και βερνίκια με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του 
βινυλίου σε υδατώδες μέσο  

20.30.12  Χρώματα και βερνίκια με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή ή 
πολυμερή του βινυλίου, σε μη υδατώδες μέσο· διαλύματα  

20.30.2  Αλλα χρώματα και βερνίκια και συναφή προϊόντα· καλλιτεχνικά 
χρώματα και τυπογραφική μελάνη | 

20.30.21  Παρασκευασμένες χρωστικές ουσίες, αδιαφανοποιητές και χρώματα, 
εξυαλώσιμα σμάλτα και εφυαλώματα, επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά 
λούστρα και παρόμοια είδη· τριμμένο γυαλί  

20.30.22  Αλλα χρώματα και βερνίκια· παρασκευασμένα ξηραντικά  

20.30.23  Χρώματα καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων επιγραφών, 
χρώματα αλλαγής των αποχρώσεων, χρώματα αναψυχής και παρόμοια είδη  

20.30.24  Τυπογραφική μελάνη  

20.30.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων,  μελάνης τυπογραφίας 
και μαστιχών  

20.30.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελάνης τυπογραφίας 
και μαστιχών  

20.4  Σαπούνι και απορρυπαντικά, παρασκευάσματα καθαρισμού και 
στίλβωσης, αρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού  

20.41  Σαπούνι και απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού και στίλβωσης  

20.41.1  Γλυκερίνη  

20.41.10  Γλυκερίνη  

20.41.2  Επιφανειοδραστικές οργανικές ουσίες, εκτός από σαπούνι  

20.41.20  Επιφανειοδραστικές οργανικές ουσίες, εκτός από σαπούνι  

20.41.3  Σαπούνι, παρασκευάσματα πλύσης και καθαρισμού  

20.41.31  Σαπούνι και επιφανειοδραστικά οργανικά προϊόντα και 
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτί, βάτες, πιλήματα 
και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με 
σαπούνι ή απορρυπαντικά  

20.41.32  Απορρυπαντικά και προϊόντα πλύσης  

20.41.4  Ευώδη παρασκευάσματα και κεριά  

20.41.41  Παρασκευάσματα για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων 

20.41.42  Τεχνητά κεριά και παρασκευασμένα κεριά  

20.41.43  Στιλβωτικές ουσίες και κρέμες, για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, 
αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλο  
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20.41.44  Πολτοί και σκόνες καθαρισμού και άλλα προϊόντα καθαρισμού  

20.41.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης  

20.41.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης  

20.42  Αρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού  

20.42.1  Αρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού  

20.42.11  Αρώματα και κολώνιες  

20.42.12  Παρασκευάσματα για μακιγιάζ χειλιών και ματιών 

20.42.13 Παρασκευάσματα για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών 

20.42.14  Σκόνες (πούδρες) που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για 
καλλωπισμό 

20.42.15  Παρασκευάσματα ομορφιάς, μακιγιάζ ή φροντίδας του δέρματος 
(περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά), π.δ.κ.α.  

20.42.16  Σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευάσματα για μόνιμο κατσάρωμα 
(περμανάντ) ή ίσιωμα μαλλιών  

20.42.17  Λοσιόν και άλλα παρασκευάσματα για τα μαλλιά, π.δ.κ.α.  

20.42.18  Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών 
(συμπεριλαμβάνονται οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες), οδοντικό νήμα  

20.42.19  Ξυριστικά παρασκευάσματα· αποσμητικά και αντιιδρωτικά για το 
σώμα· παρασκευάσματα για το λουτρό· άλλα αρώματα, καλλυντικά ή 
παρασκευάσματα καλλωπισμού, π.δ.κ.α.  

20.42.9  Eργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού  

20.42.99 Eργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού  

20.5  Άλλα χημικά προϊόντα  

20.51  Εκρηκτικά  

20.51.1  Παρασκευασμένα εκρηκτικά· θρυαλλίδες ασφαλείας· καψούλια και 
απλοί πυροκροτητές· είδη ανάφλεξης· ηλεκτρικοί πυροκροτητές· 
πυροτεχνήματα  

20.51.11  Προωθητική πυρίτιδα και παρασκευασμένα εκρηκτικά  

20.51.12  Θρυαλλίδες ασφαλείας· πυραγωγά σχοινιά. καψύλια· είδη ανάφλεξης· 
ηλεκτρικοί πυροκροτητές  

20.51.13  Πυροτεχνήματα  

20.51.14  Βεγγαλικά, φωτοβολίδες, βαρελότα και άλλα πυροτεχνικά είδη 
(εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)  
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20.51.2  Σπίρτα  

20.51.20  Σπίρτα  

20.51.9  Eργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
εκρηκτικών  

20.51.99  Eργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
εκρηκτικών 

20.52  Κόλλες  

20.52.1  Κόλλες  

20.52.10  Κόλλες  

20.52.9  Eργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κολλών  

20.52.99  Eργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κολλών   

20.53 Αιθέρια έλαια  

20.53.1  Αιθέρια έλαια  

20.53.10  Αιθέρια έλαια  

20.53.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
αιθέριων ελαίων  

20.53.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
αιθέριων ελαίων  

20.59  Άλλα χημικά προϊόντα π.δ.κ.α.  

20.59.1  Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης· χημικά 
παρασκευάσματα και αμιγή προϊόντα για φωτογραφική χρήση  

20.59.11  Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης, 
ευαισθητοποιημένα μη εκτεθειμένα στο φως· φωτογραφικό χαρτί  

20.59.12 Ευαισθητοποιημένα γαλακτώματα για φωτογραφικές χρήσεις· χημικά 
παρακευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις π.δ.κ.α.  

20.59.2  Χημικώς τροποποιημένα ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια· μη βρώσιμα 
μείγματα ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων  

20.59.20  Χημικώς τροποποιημένα ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια· μη βρώσιμα 
μείγματα ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων 

20.59.3  Μελάνη γραφής ή σχεδίασης και άλλες μελάνες  

20.59.30  Μελάνη γραφής ή σχεδίασης και άλλες μελάνες  

20.59.4  Λιπαντικά παρασκευάσματα· πρόσθετες ύλες· αντιψυκτικά 
παρασκευάσματα  

20.59.41  Λιπαντικά παρασκευάσματα  
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20.59.42  Αντικροτικά παρασκευάσματα· πρόσθετες ύλες για ορυκτέλαια και 
παρόμοια προϊόντα  

20.59.43  Υγρά για υδραυλικά φρένα· αντιψυκτικά παρασκευάσματα και 
παρασκευασμένα αποπαγωτικά υγρά  

20.59.5  Διάφορα χημικά προϊόντα  

20.59.51  Πεπτόνες, άλλες πρωτεϊνικές ουσίες και τα παράγωγά τους, π.δ.κ.α.· 
σκόνη επεξεργασίας δέρματος  

20.59.52  Πολτοί προπλασμάτων· οδοντιατρικός κηρός και άλλα 
παρασκευάσματα για χρήση στην οδοντιατρική με βάση το γύψο· 
παρασκευάσματα και γομώσεις για πυροσβεστήρες· παρασκευασμένα μέσα 
καλλιέργειας για την ανάπτυξη μικροοργανισμών· σύνθετα διαγνωστικά ή 
εργαστηριακά αντιδραστήρια, π.δ.κ.α.  

20.59.53  Χημικά στοιχεία σε μορφή δίσκου και ενώσεις που έχουν υποστεί 
χημική κατεργασία για χρήση στην ηλεκτρονική  

20.59.54  Ενεργός άνθρακας  

20.59.55  Υλικά φινιρίσματος (φινιρίσματος), φορείς βαφής που επιταχύνουν 
τη βαφή ή στερεοποιούν τις βαφές και παρόμοια προϊόντα  

20.59.56  Παρασκευάσματα καθαρισμού· συλλιπάσματα· παρασκευασμένοι 
επιταχυντές βουλκανισμού· πλαστικοποιητικές και σταθεροποιητικές ενώσεις 
για ελαστικό ή πλαστικό· καταλυτικά παρασκευάσματα, π.δ.κ.α.· μεικτό 
αλκυλοβενζόλιο και αλκυλοναφθαλένιο, π.δ.κ.α.  

20.59.57  Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου· 
χημικά προϊόντα  

20.59.59  Διάφορα άλλα χημικά προϊόντα, π.δ.κ.α.  

20.59.6  Ζελατίνες και παράγωγα ζελατινών, περιλαμβανομένων 
γαλακτοαλβουμινών  

20.59.60  Ζελατίνες και παράγωγα ζελατινών, περιλαμβανομένων 
γαλακτοαλβουμινών  

20.59.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων χημικών προϊόντων, π.δ.κ.α.  

20.59.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων χημικών προϊόντων, π.δ.κ.α.  

20.6  Μη φυσικές ίνες  

20.60  Μη φυσικές ίνες  

20.60.1  Συνθετικές ίνες  

20.60.11  Συνθετικές συνεχείς και ασυνεχείς ίνες, μη λαναρισμένες ή 
χτενισμένες  

20.60.12  Ίνες υψηλής αντοχής από πολυαμίδια και πολυεστέρες  

20.60.13  Άλλες συνθετικές ίνες, απλές  
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20.60.14  Συνθετικά μονόινα νήματα· λωρίδες και παρόμοια είδη, από 
συνθετικά υφαντικά υλικά  

20.60.2  Τεχνητές ίνες  

20.60.21  Τεχνητές συνεχείς και ασυνεχείς ίνες, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες  

20.60.22  Ίνες υψηλής αντοχής από βισκόζη  

20.60.23  Άλλες τεχνητές ίνες, απλές  

20.60.24 Τεχνητά μονόινα νήματα· λωρίδες και παρόμοια είδη 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  

21  Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα  

21.1  Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα  

21.10  Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα  

21.10.1  Σαλικυλικό οξύ, Ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους  

21.10.10  Σαλικυλικό οξύ, Ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες 
τους  

21.10.2  Λυσίνη, γλουταμινικό οξύ και τα άλατά τους· άλατα και υδροξείδια του 
τεταρτοταγούς αμμωνίου· φωσφοροαμινολιπίδια· αμίδια και τα παράγωγά 
τους καθώς και τα άλατά τους  

21.10.20  Λυσίνη, γλουταμινικό οξύ και τα άλατά τους· άλατα και υδροξείδια του 
τεταρτοταγούς αμμωνίου· φωσφοροαμινολιπίδια· αμίδια και τα παράγωγά 
τους καθώς και τα άλατά τους  

21.10.3  Λακτόνες, π.δ.κ.α., ετεροκυκλικές ενώσεις μόνο με ετεροάτομο(α) του 
αζώτου, που περιέχουν στη δομή τους μη συνενωμένο δακτύλιο πυραζολίου, 
δακτύλιο πυριμιδίνης, δακτύλιο πιπεραζίνης, μη συνενωμένο δακτύλιο 
τριαζίνης ή σύστημα δακτυλίων φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· 
υδαντοΐνη και τα παράγωγά της· σουλφοναμίδες  

21.10.31  Λακτόνες, π.δ.κ.α., ετεροκυκλικές ενώσεις μόνο με ετεροάτομο(α) του 
αζώτου, που περιέχουν στη δομή τους μη συνενωμένο δακτύλιο πυραζολίου, 
δακτύλιο πυριμιδίνης, δακτύλιο πιπεραζίνης, μη συνενωμένο δακτύλιο 
τριαζίνης ή σύστημα δακτυλίων φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· 
υδαντοΐνη και τα παράγωγά της  

21.10.32  Σουλφοναμίδες  

21.10.4  Σάκχαρα, χημικώς καθαρά, π.δ.κ.α.· αιθέρες και εστέρες σακχάρων και 
τα άλατά τους, π.δ.κ.α.  

21.10.40  Σάκχαρα, χημικώς καθαρά, π.δ.κ.α.· αιθέρες και εστέρες σακχάρων 
και τα άλατά τους, π.δ.κ.α.  
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21.10.5  Προβιταμίνες, βιταμίνες και ορμόνες· γλυκοζίτες και φυτικά αλκαλοειδή 
και παράγωγά τους· αντιβιοτικά  

21.10.51  Προβιταμίνες, βιταμίνες και τα παράγωγά τους  

21.10.52  Ορμόνες και τα παράγωγα τους· άλλα στεροειδή που 
χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες  

21.10.53  Γλυκοζίτες, φυτικά αλκαλοειδή, τα άλατα, οι αιθέρες, οι εστέρες και 
άλλα παράγωγά τους  

21.10.54  Αντιβιοτικά  

21.10.6  Αδένες και άλλα όργανα· εκχυλίσματά τους και άλλες ανθρώπινες ή 
ζωικές ουσίες, π.δ.κ.α.  

21.10.60  Αδένες και άλλα όργανα· εκχυλίσματά τους και άλλες ανθρώπινες ή 
ζωικές ουσίες, π.δ.κ.α.  

21.10.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
φαρμακευτικών προϊόντων  

21.10.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
φαρμακευτικών προϊόντων  

21.2  Φαρμακευτικά σκευάσματα  

21.20  Φαρμακευτικά σκευάσματα  

21.20.1  Φάρμακα  

21.20.11  Φάρμακα, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά  

21.20.12  Φάρμακα, που περιέχουν ορμόνες, αλλά όχι αντιβιοτικά  

21.20.13  Φάρμακα, που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά όχι 
ορμόνες ή αντιβιοτικά  

21.20.2  Άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα  

21.20.21  Αντιοροί και εμβόλια  

21.20.22  Χημικά αντισυλληπτικά παρασκευάσματα με βάση ορμόνες ή 
σπερματοκτόνα  

21.20.23  Διαγνωστικά αντιδραστήρια και άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα  

21.20.24  Συγκολλητικοί επίδεσμοι, χειρουργικά ράμματα και παρόμοια υλικά· 
κουτιά πρώτων βοηθειών  

21.20.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
φαρμακευτικών σκευασμάτων  

21.20.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
φαρμακευτικών σκευασμάτων  

22  Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες  

22.1   Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) 
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22.11  Επίσωτρα (ελαστικά οχημάτων) και σωλήνες (αεροθάλαμοι)· 
αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ  

22.11.1  Καινούργια ελαστικά επίσωτρα (ελαστικά οχημάτων) και σωλήνες 
(αεροθάλαμοι)  

22.11.11  Καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό, που 
χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα  

22.11.12  Καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό, που 
χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα  

22.11.13  Καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό, που 
χρησιμοποιούνται στα λεωφορεία, στα φορτηγά ή στα αεροσκάφη  

22.11.14  Αγροτικά επίσωτρα· άλλα καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, 
από ελαστικό  

22.11.15  Εσωτερικοί σωλήνες (αεροθάλαμοι), συμπαγή ή ημισυμπαγή (κοίλα) 
επίσωτρα, εύκολα αντικαθιστώμενα πέλματα επισώτρων και εσωτερικές 
προστατευτικές ταινίες επισώτρων, από ελαστικό  

22.11.16  Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση ελαστικών 
επισώτρων  

22.11.2  Αναγομωμένα επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό  

22.11.20  Αναγομωμένα επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό  

22.11.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)· 
αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ  

22.11.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)· 
αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ  

22.19  Άλλα προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) 

22.19.1  Αναγεννημένο ελαστικό σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, φύλλα ή 
λωρίδες  

22.19.10  Αναγεννημένο ελαστικό σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, φύλλα ή 
λωρίδες  

22.19.2  Μη βουλκανισμένο ελαστικό και είδη του· βουλκανισμένο ελαστικό, 
εκτός του σκληρού ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, 
ράβδους και είδη καθορισμένης μορφής  

22.19.20  Μη βουλκανισμένο ελαστικό και είδη του· βουλκανισμένο ελαστικό, 
εκτός του σκληρού ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, 
ράβδους και είδη καθορισμένης μορφής  

22.19.3  Αγωγοί, σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες, από βουλκανισμένο 
ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού  

22.19.30  Αγωγοί, σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες, από βουλκανισμένο 
ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού  
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22.19.4  Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο 
ελαστικό  

22.19.40  Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο 
ελαστικό  

22.19.5  Ελαστικοποιημένα υφάσματα, εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) 
επισώτρων  

22.19.50 Ελαστικοποιημένα υφάσματα, εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) 
επισώτρων | 

22.19.6  Είδη ένδυσης και εξαρτήματα ρουχισμού, από βουλκανισμένο 
ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού  

22.19.60  Είδη ένδυσης και εξαρτήματα ρουχισμού, από βουλκανισμένο 
ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού  

22.19.7  Είδη από βουλκανισμένο ελαστικό, π.δ.κ.α.· σκληρό ελαστικό· είδη 
από σκληρυμένο καουτσούκ  

22.19.71  Είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη (συμπεριλαμβάνονται τα 
θήλαστρα), από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού  

22.19.72  Επενδύσεις δαπέδων και πατάκια, από βουλκανισμένο ελαστικό 
εκτός του κυτταρινοειδούς  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τα είδη υπόδησης από ελαστικό 

22.19.73  Αλλα είδη από βουλκανισμένο ελαστικό, π.δ.κ.α.· σκληρό ελαστικό 
σε όλες τις μορφές και είδη του· επενδύσεις δαπέδου και πατάκια από 
βουλκανισμένο κυψελώδες ελαστικό  

22.19.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων προϊόντων από ελαστικό  

22.19.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων προϊόντων από ελαστικό  

22.2  Πλαστικά προϊόντα  

22.21 Πλαστικές πλάκες, φύλλα, αγωγοί (σωλήνες) και είδη καθορισμένης 
μορφής  

22.21.1  Μονόϊνα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας 
τομής υπερβαίνει 1 mm, ράβδοι κάθε είδους και είδη καθορισμένης μορφής, 
από πλαστικές ύλες  

22.21.10  Μονόϊνα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας 
τομής υπερβαίνει 1 mm, ράβδοι κάθε είδους και είδη καθορισμένης μορφής, 
από πλαστικές ύλες  

22.21.2  Αγωγοί, σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες, καθώς και εξαρτήματά τους, 
από πλαστικές ύλες  
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22.21.21 Τεχνητά έντερα (αλλαντοποιίας) από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από 
κυτταρινικές ύλες· αγωγοί, σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες, άκαμπτοι, από 
πλαστικές ύλες  

22.21.29  Άλλοι αγωγοί, σωλήνες, εύκαμπτοι σωλήνες και εξαρτήματά τους, 
από πλαστικές ύλες  

22.21.3  Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πλαστικές 
ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με 
άλλα υλικά  

22.21.30  Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πλαστικές 
ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με 
άλλα υλικά  

22.21.4  Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από 
πλαστικές ύλες  

22.21.41  Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από 
πλαστικές ύλες, κυψελώδεις  

22.21.42  Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από 
πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις  

22.21.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και ειδών καθορισμένης μορφής  

22.21.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και ειδών καθορισμένης μορφής  

22.22  Πλαστικά είδη συσκευασίας  

22.22.1  Πλαστικά είδη συσκευασίας  

22.22.11  Σάκοι και τσάντες (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από 
πολυμερή του αιθυλενίου  

22.22.12  Σάκοι και τσάντες (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από άλλες 
πλαστικές ύλες εκτός από πολυμερή του αιθυλενίου  

22.22.13  Κουτιά, θήκες, κιβώτια και παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες  

22.22.14  Νταμιτζάνες, μπουκάλια, φιάλες, και παρόμοια είδη, από πλαστικές 
ύλες  

22.22.19  Άλλα πλαστικά είδη συσκευασίας  

22.22.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
πλαστικών ειδών συσκευασίας  

22.22.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
πλαστικών ειδών συσκευασίας  

22.23  Πλαστικά οικοδομικά υλικά  

22.23.1  Πλαστικά οικοδομικά υλικά· λινοτάπητες και σκληρές μη πλαστικές 
επενδύσεις δαπέδου  
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22.23.11 Επενδύσεις δαπέδων, τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες, σε 
ρόλους ή υπό μορφή πλακιδίων  

22.23.12  Μπανιέρες, νιπτήρες, λεκάνες και τα καλύμματά τους, καζανάκια και 
παρόμοια είδη υγιεινής, από πλαστικές ύλες  

22.23.13  Ταμιευτήρες, δεξαμενές, κάδοι και παρόμοια δοχεία, χωρητικότητας 
μεγαλύτερης των 300 l, από πλαστικές ύλες  

22.23.14  Πόρτες, παράθυρα και πλαίσια, καθώς και κατώφλια για πόρτες· 
παραθυρόφυλλα, ρολά και παρόμοια είδη και μέρη τους, από πλαστικές ύλες  

22.23.15  Λινοτάπητες και σκληρές μη πλαστικές επενδύσεις δαπέδου. Π.χ. 
πυρίμαχες επενδύσεις δαπέδου, όπως τάπητες βινυλίου, λινοτάπητες κλπ. 

22.23.19  Πλαστικά οικοδομικά υλικά π.δ.κ.α.  

22.23.2  Προκατασκευασμένα κτίρια από πλαστικές ύλες  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

-τα προκατασκευασμένα κτίρια, κυρίως από πλαστικές ύλες, είτε πλήρως 
συναρμολογημένα και έτοιμα για χρήση είτε μη συναρμολογημένα 

-τα μη τελειωμένα κτίρια, συναρμολογημένα ή μη, με βασικό χαρακτηριστικό την 
προκατασκευή 

Τα κτίρια μπορεί να σχεδιαστούν για καταλύματα εργοταξίου, καταστήματα, 
υπόστεγα, θερμοκήπια και άλλες χρήσεις. 

22.23.20 Προκατασκευασμένα κτίρια από πλαστικές ύλες  

22.23.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες  

22.23.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της παραγωγής οικοδομικών 
ειδών από πλαστικές ύλες  

22.29  Άλλα πλαστικά προϊόντα  

22.29.1  Ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμασίας (περιλαμβάνονται και τα γάντια), 
από πλαστικές ύλες  

22.29.10  Ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμασίας (περιλαμβάνονται και τα 
γάντια), από πλαστικές ύλες  

22.29.2  Άλλα πλαστικά προϊόντα, π.δ.κ.α.  

22.29.21  Αυτοκόλλητες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα, ταινίες, 
λωρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, από πλαστικές ύλες, σε ρόλους πλάτους 
<= 20cm  

22.29.22  Άλλες αυτοκόλλητες πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και 
άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες  

22.29.23  Επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη, άλλα οικιακά είδη και είδη 
καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες  
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22.29.24 Μέρη, π.δ.κ.α. για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, για φωτεινές 
πινακίδες και για παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες  

22.29.25  Εφόδιαγραφείου ή σχολικά εφόδια από πλαστικές ύλες  

22.29.26  Εξαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια είδηκαι αγαλμάτια 
και άλλα διακοσμητικά είδη, από πλαστικές ύλες  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τα πλαστικά είδη υπόδησης 

22.29.29  Άλλα είδη από πλαστικές ύλες  

22.29.9  Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων πλαστικών 
προϊόντων  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες κοπής, χάραξης, επίχρισης ή επεξεργασίας πλαστικών επιφανειών 

Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες πλαστικής επίχρισης μεταλλικών επιφανειών, βλέπε 25.61.12 

22.29.91  Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων  

22.29.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων πλαστικών προϊόντων  

23  Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα  

23.1  Γυαλί και προϊόντα από γυαλί  

23.11  Επίπεδο γυαλί  

23.11.1  Επίπεδο γυαλί  

23.11.11  Γυαλί χυτευτό, ελατό, όλκιμο ή φυσητό, σε φύλλα, αλλά όχι 
κατεργασμένο κατά άλλο τρόπο  

23.11.12  Γυαλί επιπλεύσεως (float glass) και επιφανειακά λειοτριβιμένο ή 
στιλβωμένο γυαλί, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένο κατά άλλο τρόπο  

23.11.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
επίπεδου γυαλιού  

23.11.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
επίπεδου γυαλιού  

23.12  Μορφοποιημένο και κατεργασμένο επίπεδο γυαλί  

23.12.1  Μορφοποιημένο και κατεργασμένο επίπεδο γυαλί  

23.12.11  Γυαλί σε φύλλα, κυρτωμένο, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένο, 
διάτρητο, εφυαλωμένο ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένο, αλλά μη 
πλαισιωμένο ή συναρμολογημένο  

23.12.12 Γυαλί ασφαλείας  
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23.12.13  Γυάλινοι καθρέπτες· μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλά 
τοιχώματα  

23.12.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού  

23.12.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού  

23.13  Κοίλο γυαλί  

23.13.1  Κοίλο γυαλί  

23.13.11  Μπουκάλια, πλατύστομα δοχεία, φιαλίδια και άλλα δοχεία, από 
γυαλί, εκτός από αμπούλες· πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί  

23.13.12  Ποτήρια από γυαλί εκτός από υαλοκεραμικά  

23.13.13  Γυάλινα είδη, επιτραπέζια ή μαγειρικά, καλλωπισμού, γραφείου, 
εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοια  

23.13.14 Γυάλινα εσωτερικά για φιάλες κενού ή άλλα σκεύη κενού  

23.13.9  Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) κοίλου γυαλιού· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την χάραξη και επίχριση με εναπόθεση ατμού για την κατασκευή ποτηριών και 
συναφών γυάλινων ειδών 
- την χάραξη ποτηριών και συναφών γυάλινων ειδών 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
-η εκτύπωση σε γυαλί, βλέπε 18.12.16 

23.13.91 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) ποτηριών και άλλων ειδών 
από γυαλί που χρησιμοποιούνται στο τραπέζι ή στην κουζίνα  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την χάραξη και επίχριση με εναπόθεση ατμού σε γυάλινα δοχεία του είδους που 
χρησιμοποιούνται για μεταφορά ή συσκευασία π.χ. φιάλες για τρόφιμα και ποτά, 
φαρμακευτικά προϊόντα ή είδη καλλωπισμού 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκτύπωσης σε γυαλί, βλέπε 18.12.16 

- οι υπηρεσίες προσαρμογής και ρύθμισης κλίμακας σε γυάλινα είδη για τεχνική 
χρήση, βλέπε 23.19.91 
- οι υπηρεσίες φινιρίσματος γυάλινων φακέλων για λάμπες, βλέπε 23.19.91 
- ο καθαρισμός γυάλινων φιαλών, βλέπε 81.29.19 

23.13.92  Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) γυάλινων δοχείων  

23.13.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κοίλου γυαλιού  

23.14  Ίνες γυαλιού 
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23.14.1  Ίνες γυαλιού  

23.14.11  Φυτίλια, προνήματα, νήματα και κομμένοι κλώνοι, από  ίνες γυαλιού 

23.14.12  Τούλια, πλέγματα, πατάκια, στρώματα, σανίδες και άλλα είδη από 
γυάλινες ίνες εκτός από υφαντά υφάσματα  

23.14.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών 
γυαλιού  

23.14.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ινών γυαλιού  

23.19  Κατεργασμένα άλλα είδη γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου και του 
γυαλιού για τεχνική χρήση  

23.19.1  Άλλα είδη από γυαλί, ημικατεργασμένα  

23.19.11  Γυαλί σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις μικρόσφαιρες), σε ράβδους 
ή σε σωλήνες, ακατέργαστο  

23.19.12  Κυβόλιθοι, τούβλα, πλακάκια και άλλα είδη από πρεσσαριστό ή χυτό 
γυαλί· γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό). 
πολυκυψελωτό ή αφρώδες γυαλί σε κύβους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές  

23.19.2  Γυαλί για τεχνικές και άλλες χρήσεις  

23.19.21  Γυάλινα περιβλήματα, ανοικτά, και γυάλινα μέρη τους, για 
ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικές λυχνίες ή παρόμοια είδη  

23.19.22  Γυαλιά ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυάλια, μη κατεργασμένα 
οπτικώς· σφαίρες (μπάλες) κοίλες και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την 
κατασκευή παρόμοιων γυαλιών  

23.19.23  Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη· αμπούλες 
από γυαλί  

23.19.24  Γυάλινα μέρη για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινά 
σήματα, πινακίδες και παρόμοια είδη  

23.19.25 Ηλεκτρικά μονωτικά υλικά από γυαλί  

23.19.26  Είδη από γυαλί, π.δ.κ.α.  

23.19.9  Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, 
περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις· εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής  άλλων ειδών κατεργασμένου 
γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις  

23.19.91  Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, 
περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις  

23.19.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για 
τεχνικές χρήσεις  

23.2 Πυρίμαχα προϊόντα  

23.20  Πυρίμαχα προϊόντα  
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23.20.1  Πυρίμαχα προϊόντα  

23.20.11  Τούβλα, κυβόλιθοι, πλακάκια και άλλα κεραμικά είδη από πυριτική 
σκόνη απολιθωμάτων ή πυριτούχες γαίες  

23.20.12  Πυρίμαχα τούβλα, κυβόλιθοι, πλακάκια και παρόμοια πυρίμαχα 
κεραμικά κατασκευαστικά είδη, εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη 
απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες 

23.20.13  Πυρίμαχα τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες 
συνθέσεις, π.δ.κ.α.  

23.20.14  Άψητα πυρίμαχα προϊόντα και άλλα πυρίμαχα κεραμικά προϊόντα  

23.20.9  Eργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
πυρίμαχων προϊόντων  

23.20.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
πυρίμαχων προϊόντων  

23.3 Δομικά υλικά από άργιλο  

23.31  Κεραμικά πλακίδια και πλάκες  

23.31.1 Κεραμικά πλακίδια και πλάκες  

23.31.10  Κεραμικά πλακίδια και πλάκες  

23.31.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κεραμικών πλακιδίων και πλακών  

23.31.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κεραμικών πλακιδίων και πλακών  

23.32  Τούβλα, πλακίδια και δομικά προϊόντα, από οπτή γη (ψημένο πηλό)  

23.32.1  Τούβλα, πλακίδια και δομικά προϊόντα, από οπτή γη (ψημένο πηλό)  

23.32.11  Μη πυρίμαχα κεραμικά οικοδομικά τούβλα, κυβόλιθοι δαπέδων, 
πλακάκια υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοια είδη  

23.32.12  Κεραμίδια στεγών, στοιχεία, καλύμματα και επενδύσεις καπνοδόχων, 
αρχιτεκτονικά διακοσμητικά στοιχεία και άλλα κεραμικά κατασκευαστικά είδη  

23.32.13  Σωλήνες, υδρορροές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμική 
ύλη  

23.32.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
τούβλων, πλακιδίων και δομικώνπροϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)  

23.32.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)  

23.4  Άλλα προϊόντα πορσελάνης και κεραμικής  

23.41  Κεραμικά είδη οικιακής χρήσης και κεραμικά διακοσμητικά είδη  

23.41.1  Κεραμικά είδη οικιακής χρήσης και κεραμικά διακοσμητικά είδη  
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23.41.11  Επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη, άλλα οικιακά είδη και είδη 
καλλωπισμού από πορσελάνη  

23.41.12  Επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη, άλλα οικιακά είδη και είδη 
καλλωπισμού, εκτός από πορσελάνη  

23.41.13  Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμική ύλη  

23.41.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών   

23.41.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών   

23.42  Κεραμικά είδη υγιεινής  

23.42.1  Κεραμικά είδη υγιεινής  

23.42.10  Κεραμικά είδη υγιεινής  

23.42.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κεραμικών ειδών υγιεινής  

23.42.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κεραμικών ειδών υγιεινής  

23.43 Κεραμικοί μονωτές  και κεραμικά μονωτικά εξαρτήματα  

23.43.1  Ηλεκτρικοί  μονωτές από κεραμικά· μονωτικά κεραμικά τεμάχια για 
μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  

23.43.10 Ηλεκτρικοί  μονωτέςαπό κεραμικά· μονωτικά κεραμικά τεμάχια για 
μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  

23.43.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων  

23.43.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων  

23.44  Άλλα κεραμικά προϊόντα για τεχνικές χρήσεις  

23.44.1 Άλλα κεραμικά προϊόντα για τεχνικές χρήσεις  

23.44.11  Κεραμικά είδη για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, 
από πορσελάνη  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κεραμικών και φεριτών 
23.44.12  Κεραμικά είδη για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, 
εκτός από πορσελάνη  

23.44.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις  

23.44.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις  

23.49  Άλλα προϊόντα κεραμικής  
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23.49.1  Άλλα προϊόντα κεραμικής  

23.49.11  Κεραμικά είδη που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη 
μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών  

23.49.12  Άλλα μη δομικά κεραμικά είδη, π.δ.κ.α.  

23.49.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων προϊόντων κεραμικής  

23.49.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων προϊόντων κεραμικής 23.5  Τσιμέντο, ασβέστης και γύψος  

23.51  Τσιμέντο  

23.51.1  Τσιμέντο  

23.51.11  Ημιυαλοποιημένες σκωρίες (οπτόπλινθοι clinker)  

23.51.12  Τσιμέντο Portland, αργιλικό τσιμέντο, κονίες υψικαμίνων και 
παρόμοια υδραυλικά τσιμέντα  

23.51.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
τσιμέντου   

23.51.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
τσιμέντου  

23.52  Ασβέστης και γύψος  

23.52.1  Άνυδρος ασβέστης, ένυδρος ασβέστης και υδραυλικός ασβέστης  

23.52.10  Άνυδρος ασβέστης, ένυδρος ασβέστης και υδραυλικός ασβέστης  

23.52.2  Γύψος  

23.52.20  Γύψος  

23.52.3  Φρυγμένος ή συσσωματωμένος δολομίτης  

23.52.30  Φρυγμένος ή συσσωματωμένος δολομίτης  

23.52.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ασβέστη και γύψου  

23.52.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ασβέστη και γύψου  

23.6  Προϊόντα από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο  

23.61  Προϊόντα σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις  

23.61.1  Προϊόντα σκυροδέματος για κατασκευές  

23.61.11  Πλακάκια, πλακόλιθοι, τούβλα και παρόμοια είδη, από τσιμέντο, 
σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  

23.61.12  Προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία για οικοδομικά έργα ή έργα 
πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  
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23.61.2  Προκατασκευασμένα κτίρια από σκυρόδεμα  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τα προκατασκευασμένα κτίρια, κυρίως από σκυρόδεμα, είτε πλήρως 
συναρμολογημένα και έτοιμα για χρήση είτε μη συναρμολογημένα 

-τα μη τελειωμένα κτίρια, συναρμολογημένα ή μη, με βασικό χαρακτηριστικό την 
προκατασκευή 

Τα κτίρια μπορεί να σχεδιαστούν για κατοικίες, καταλύματα εργοταξίου, καταστήματα, 
γκαράζ και άλλες χρήσεις. 

23.61.20  Προκατασκευασμένα κτίρια από σκυρόδεμα  

23.61.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις  

23.61.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις  

23.62  Προϊόντα από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις  

23.62.1  Προϊόντα από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις  

23.62.10  Προϊόντα από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις  

23.62.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις  

23.62.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις  

23.63  Έτοιμο σκυρόδεμα  

23.63.1  Έτοιμο σκυρόδεμα  

23.63.10  Έτοιμο σκυρόδεμα  

23.63.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
έτοιμου σκυροδέματος  

23.63.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
έτοιμου σκυροδέματος  

23.64  Κονιάματα  

23.64.1  Κονιάματα  

23.64.10  Κονιάματα  

23.64.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κονιαμάτων  

23.64.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
κονιαμάτων  

23.65 Ινοτσιμέντο   

23.65.1  Είδη από ινοτσιμέντο   
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23.65.11  Σανίδες, τεμάχια και παρόμοια είδη από φυτικές ίνες, άχυρα ή 
υπολείμματα ξυλείας, συσσωματωμένα με ορυκτές συνδετικές ύλες  

23.65.12  Είδη από αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή από παρόμοια  

23.65.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ειδών ινοτσιμέντου   

23.65.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ειδών ινοτσιμέντου   

23.69  Άλλα προϊόντα από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο  

23.69.1 Άλλα προϊόντα από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο  

23.69.11  Άλλα προϊόντα από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο, π.δ.κ.α.  

23.69.19  Προϊόντα από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο, π.δ.κ.α.  

23.69.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων προϊόνταων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο  

23.69.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο  

23.7  Λίθοι που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία  

23.70  Λίθοι που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία  

23.70.1  Λίθοι που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία  

23.70.11 Μάρμαρο, τραβερτίνης, αλάβαστρο, επεξεργασμένα και προϊόντα 
τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων, 
πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους και παρόμοια προϊόντα)· τεχνητά 
χρωματισμένοι κόκκοι, χαλίκι και σκόνες από μάρμαρο, τραβερτίνη και 
αλάβαστρο  

23.70.12  Άλλοι επεξεργασμένοι διακοσμητικοί ή οικοδομικοί λίθοι και είδη 
τους· άλλοι τεχνητά χρωματισμένοι κόκκοι και σκόνες από φυσικό λίθο· είδη 
από συσσωματωμένο σχιστόλιθο  

23.70.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία  

23.70.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία  

23.9  Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα  

23.91  Λειαντικά προϊόντα  

23.91.1  Λειαντικά προϊόντα  

23.91.11  Μυλόπετρες, ακονόπετρες, τροχοί λείανσης και παρόμοια είδη, 
χωρίς πλαίσια, για πέτρες, και μέρη τους, από φυσικό λίθο, από λειαντικά 
φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες  

23.91.12  Λειαντικές σκόνες ή κόκκοι σε βάση από υφαντικό υλικό, χαρτί ή 
χαρτόνι  
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23.91.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
λειαντικών προϊόντων  

23.91.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
λειαντικών προϊόντων  

23.99  Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, π.δ.κ.α.  

23.99.1  Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, π.δ.κ.α.  

23.99.11 Αμίαντος επεξεργασμένος σε ίνες· μείγματα με βάση τον αμίαντο και 
το θειικό μαγνήσιο· προϊόντα παρόμοιων μειγμάτων ή από αμίαντο· υλικό 
τριβής για φρένα, συμπλέκτες και παρόμοια είδη, μη συναρμολογημένο  

23.99.12  Είδη από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά  

23.99.13  Ασφαλτικά μείγματα με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και 
βιτούμιο, φυσική άσφαλτο ή συναφείς ουσίες ως συνδετικό υλικό  

23.99.14  Τεχνητός γραφίτης· Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής· 
παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα υπό μορφή 
ημικατεργασμένων προϊόντων  

23.99.15  Τεχνητό κορούνδιο  

23.99.19  Μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, π.δ.κ.α.  

23.99.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, π.δ.κ.α.  

23.99.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, π.δ.κ.α.  

24  Βασικά μέταλλα  

24.1  Βασικός σίδηρος και χάλυβας και σιδηροκράματα  

24.10  Βασικός σίδηρος και χάλυβας και σιδηροκράματα  

24.10.1  Πρωτογενή υλικά σιδήρου και χάλυβα  

24.10.11  Ακατέργαστος χυτοσίδηρος και χυτοσίδηρος spiegel σε χελώνες, 
κύβους ή άλλες πρωτογενείς μορφές  

24.10.12  Σιδηροκράματα  

24.10.13  Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή 
σιδηρομεταλλεύματος και άλλα σπογγώδη σιδηρούχα προϊόντα, σε τεμάχια, 
σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές· σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 
99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές  

24.10.14  Κόκκοι και σκόνες, από ακατέργαστο χυτοσίδηρο, χυτοσίδηρο 
spiegel ή χάλυβα  

24.10.2  Ακατέργαστος χάλυβας  

24.10.21  Μη κραματοποιημένος χάλυβας σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς 
μορφές και ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο χάλυβα  
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24.10.22  Ανοξείδωτος χάλυβας σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές 
και ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα  

24.10.23  Άλλος κραματοποιημένος χάλυβας σε πλινθώματα ή άλλες 
πρωτογενείς μορφές και ημιτελή προϊόντα από άλλο κραματοποιημένο 
χάλυβα  

24.10.3  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από χάλυβα, που έχουν υποστεί 
μόνο θερμή έλαση  

24.10.31  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, 
που έχουν υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος >= 600 mm  

24.10.32  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, 
που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm  

24.10.33  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει 
υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος >= 600 mm  

24.10.34  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει 
υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm  

24.10.35  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο 
χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος >= 600 mm  

24.10.36  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο 
χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm (εκτός 
προϊόντων από «μαγνητικό» πυριτιούχο χάλυβα)  

24.10.4  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο 
ψυχρή έλαση, με πλάτος >= 600 mm  

24.10.41  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, 
που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος >= 600 mm  

24.10.42  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει 
υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος >= 600 mm  

24.10.43  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που 
έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος >= 600 mm  

24.10.5  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από χάλυβα, επενδυμένα, 
επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα και πλατιά προϊόντα έλασης από χάλυβα 
ταχείας κοπής και «μαγνητικό» πυριτιούχο χάλυβα  

24.10.51 Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, με 
πλάτος >= 600 mm, επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα  

24.10.52  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο 
χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα  

24.10.53  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από «μαγνητικό» πυριτιούχο 
χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm  

24.10.54  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από «μαγνητικό» πυριτιούχο 
χάλυβα, με πλάτος < 600 mm  
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24.10.55  Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής, με 
πλάτος < 600 mm  

24.10.6  Θερμικά κατεργασμένοι δοκοί και ράβδοι από χάλυβα  

24.10.61  Δοκοί και ράβδοι, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα 
πηνία, από μη κραματοποιημένο χάλυβα  

24.10.62  Άλλοι δοκοί και ράβδοι από χάλυβα, που έχουν απλώς 
σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που 
έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση  

24.10.63  Δοκοί και ράβδοι, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα 
πηνία, από ανοξείδωτο χάλυβα  

24.10.64  Άλλοι δοκοί και ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς 
σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που 
έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση 

24.10.65  Δοκοί και ράβδοι, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα 
πηνία, από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες  

24.10.66  Άλλοι δοκοί και ράβδοι από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες, 
που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, 
καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση  

24.10.67  Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις  

24.10.7  Μορφοράβδοι από χάλυβα που έχουν υποστεί θερμή έλαση, 
πασσαλοσανίδες από χάλυβα και δομικά υλικά σιδηροδρομικών γραμμών 
από χάλυβα  

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

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

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

24.10.74  Πασσαλοσανίδες από χάλυβα και συγκολημμένες μορφοράβδοι από 
χάλυβα 

24.10.75  Δομικά στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χάλυβα  

24.10.9  Δτεργασίες υπεργολαβίες στο πλαίσιο της παραγωγής βασικού 
σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων  

24.10.99  Διεργασίες υπεργολαβίες στο πλαίσιο της παραγωγής βασικού 
σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων  
24.2 Χαλύβδινοι σωλήνες, αγωγοί, κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή  και 
συναφή    εξαρτήματα, από χάλυβα 
24.20 Χαλύβδινοι σωλήνες, αγωγοί, κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή και 
συναφή εξαρτήματα, από χάλυβα 
 
24.20.1 Σωλήνες, αγωγοί και κοίλοι μορφοσωλήνες,  χωρίς συγκόλληση, από 
χάλυβα 
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24.20.11 Σωλήνες  κάθε είδους, των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
αγωγούς πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα 
 
24.20.12 Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων τωνφρεάτων ή 
για την άντληση και διατρητικά στελέχη των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα 
 
24.20.13  Άλλοι σωλήνες και αγωγοί κυκλικής διατομής, από χάλυβα 
 
24.20.14 Σωλήνες μη κυκλικής διατομής και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, 
από χάλυβα 
 
24.20.2 Σωλήνες συγκολλημένοι, κυκλικής διατομής  μεεξωτερική διάμετρο > 
406, 4 mm, από χάλυβα 
 
24.20.21 Σωλήνες κάθε είδους, των τύπων που  χρησιμοποιούνται για τους 
αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 
mm, από χάλυβα 
 
24.20.22 Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
άντληση πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα 
 
24.20.23 Σωλήνες κυκλικής διατομής, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο >  
406,4 mm, από χάλυβα 
 
24.20.24 Άλλοι σωλήνες , κυκλικής διατομής, όπως συνενωμένοι σωλήνες, 
συνδεδεμένοι με ήλους ή με παρόμοιο κλείσιμο, από χάλυβα 
 
24.20.3 Σωλήνες με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, συγκολλημένοι, από 
χάλυβα 
 
24.20.31 Σωλήνες  κάθε είδους, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους 
αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο  <= 
406,4 mm, από χάλυβα 
 
24.20.32 Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
άντληση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο <=406,4 
mm, από χάλυβα 
 
24.20.33 Σωλήνες κυκλικής διατομής, συγκολλημένοι, με  εξωτερική διάμετρο  
<=406,4 mm, από χάλυβα 
 
24.20.34 Σωλήνες μη κυκλικής διατομής,  συγκολλημένοι, με εξωτερική 
διάμετρο <=406,4 mm, από χάλυβα 
 
24.20.35 Άλλοι σωλήνες, όπως συνενωμένοι σωλήνες, συνδεδεμένοι με ήλους 
ή με παρόμοιο κλείσιμο, με εξωτερική διάμετρο <=406,4 mm , από χάλυβα 
 
24.20.4 Εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα, μη χυτευτά 
 
24.20.40 Εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα, μη χυτευτά 
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24.20.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
σωλήνων, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων, 
από χάλυβα 
 
24.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
σωλήνων,  κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων, 
από χάλυβα 
 
24.3 Άλλα προϊόντα πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα 
 
24.31 Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής 
 
24.31.1 Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή 
από μη κραματοποιημένο χάλυβα 
 
24.31.10 Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή 
από μη κραματοποιημένο χάλυβα 
 
24.31.2 Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένημορφή 
από κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα 
 
24.31.20 Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή 
από κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα 
 
24.31.3 Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένημορφή 
από ανοξείδωτο χάλυβα 
 
24.31.30 Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένημορφή 
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 Στενά φύλλα ψυχρής έλασης   
 
24.32.1 Επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένα, με  
πλάτος  < 600 mm 
 
24.32.10 Επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένα, με  
πλάτος  <  600 mm 
 
24.32.2 Επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης από χάλυβα, επενδυμένα, 
επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα, με  πλάτος  < 600 mm  
 
24.32.20 Επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης από χάλυβα, επενδυμένα, 
επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα, με  πλάτος  < 600 mm 
 
24.32.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής  
στενών φύλλων ψυχρής έλασης   
 
24.32.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής  
στενών φύλλων ψυχρής έλασης  
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24.33 Προϊόντα που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή 
κατάσταση 
 
24.33.1 Μορφοράβδοι που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή 
κατάσταση 
 
24.33.11 Μορφοράβδοι που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή 
κατάσταση από μη κραματοποιημένο χάλυβα 
 
24.33.12 Μορφοράβδοι που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή 
κατάσταση από ανοξείδωτο χάλυβα 
 
24.33.2 Λαμαρίνες με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα 
 
24.33.20 Λαμαρίνες με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα 
 
24.33.3 Πετάσματα «σάντουιτς» από επικαλυμμένα φύλλα χάλυβα 
 
24.33.30 Πετάσματα «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 
 
24.33.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση 
 
24.34 Σύρμα ψυχρής ολκής  
 
24.34.1 Σύρμα ψυχρής ολκής 
 
24.34.11 Σύρμα ψυχρής ολκής από μη κραματοποιημένο χάλυβα 
 
24.34.12 Σύρμα ψυχρής ολκής από ανοξείδωτο χάλυβα 
 
24.34.13 Σύρμα 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 
 
24.4. Βασικά πολύτιμα μέταλλα και μη σιδηρούχα μέταλλα 
 
24.41 Πολύτιμα μέταλλα 
 
24.41.1 Άργυρος, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη 
 
24.41.10 Άργυρος, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη 
 
24.41.2 Χρυσός, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη 
 
24.41.20 Χρυσός, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη 
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24.41.3 Λευκόχρυσος (πλατίνα), ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές 
ή σε σκόνη  
 
24.41.30 Λευκόχρυσος (πλατίνα),  ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες 
μορφές ή σε σκόνη  
 
24.41.4 Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιχρυσωμένα, που δεν έχουν υποστεί άλλη 
κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας 
 
24.41.40 Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιχρυσωμένα,  που δεν έχουν  υποστεί 
άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας 
 
24.41.5 Κοινά μέταλλα επαργυρωμένα και κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός 
επιπλατινωμένα,  που δεν έχουν  υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της 
ημικατεργασίας 
 
24.41.50 Κοινά μέταλλα επαργυρωμένα και κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός 
επιπλατινωμένα,  που δεν έχουν  υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της 
ημικατεργασίας 
 
24.41.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
πολύτιμων  μετάλλων 
 
24.41.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
πολύτιμων  μετάλλων 
 
24.42 Αλουμίνιο (αργίλιο) 
 
24.42.1 Αλουμίνιο (αργίλιο), ακατέργαστο· αργιλιοξείδιο 
 
24.42.11 Αλουμίνιο (αργίλιο), ακατέργαστο 
 
24.42.12 Οξείδιο αργιλίου, εκτός του τεχνητού κορουνδίου 
 
24.42.2 Ημικατεργασμένα προϊόντα αργιλίου ή κραμάτων του αργιλίου 
 
24.42.21 Σκόνες και ψήγματα αργιλίου 
 
24.42.22 Δοκοί, ράβδοι και μορφοράβδοι αργιλίου 
 
24.42.23 Σύρμα αργιλίου 
 
24.42.24 Πλάκες, φύλλα και ταινίες από αργίλιο, πάχους > 0,2 mm 
 
24.42.25 Λεπτά φύλλα αργιλίου, πάχους <= 0,2 mm 
 
24.42.26 Σωλήνες, αγωγοί και εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από αργίλιο 
 
24.42.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
αργιλίου 
 
24.42.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
αργιλίου 
 
24.43 Μόλυβδος, ψευδάργυρος και κασσίτερος 
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24.43.1 Μόλυβδος, ψευδάργυρος και κασσίτερος, ακατέργαστοι 
 
24.43.11 Μόλυβδος, ακατέργαστος 
 
24.43.12 Ψευδάργυρος, ακατέργαστος  
 
24.43.13 Κασσίτερος, ακατέργαστος 
 
24.43.2 Ημικατεργασμένα προϊόντα από μόλυβδο, ψευδάργυρο και κασσίτερο 
ή τα κράματά τους 
 
24.43.21 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα από μόλυβδο· σκόνες και 
ψήγματα μολύβδου  
 
24.43.22 Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου 
 
24.43.23 Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρμα ψευδαργύρου· πλάκες, 
φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα ψευδαργύρου 
 
24.43.24 Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρμα από κασσίτερο 
 
24.43.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσίτερου 
 
24.43.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσίτερου 
 
24.44 Χαλκός 
 
24.44.1 Χαλκός, ακατέργαστος· συσσωματώματα (mattes) χαλκού·   
χαλκός κονίας 
 
24.44.11 Συσσωματώματα (mattes) χαλκού· χαλκός κονίας 
 
24.44.12 Μη καθαρισμένος χαλκός· άνοδοι από χαλκό για ηλεκτρολυτικό 
καθαρισμό 
 
24.44.13 Καθαρισμένος χαλκός και κράματα χαλκού, ακατέργαστα· μητρικά 
κράματα χαλκού 
 
24.44.2 Ημικατεργασμένα προϊόντα χαλκού ή κραμάτων του χαλκού 
 
24.44.21 Σκόνες και ψήγματα χαλκού 
 
24.44.22 Δοκοί, ράβδοι και μορφοράβδοι, από χαλκό  
 
24.44.23 Σύρμα από χαλκό 
 
24.44.24 Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, πάχους > 0,15 mm 
 
24.44.25 Λεπτά φύλλα από χαλκό, πάχους <= 0,15 mm 
 
24.44.26 Σωλήνες, αγωγοί και εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό 
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24.44.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χαλκού 
24.44.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
χαλκού 
 
24.45 Άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα 
 
24.45.1 Νικέλιο, ακατέργαστο· ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του 
νικελίου 
 
24.45.11 Ακατέργαστο νικέλιο 
 
24.45.12 Συσσωματώματα (mattes) νικελίου, επιτήγματα (sinters) οξειδίων του 
νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου 
 
24.45.2 Ημικατεργασμένα προϊόντα νικέλιου ή κραμάτων του νικελίου 
 
24.45.21 Σκόνες και ψήγματα νικελίου 
 
24.45.22 Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρμα, από νικέλιο 
 
24.45.23 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα, από νικέλιο 
 
24.45.24 Σωλήνες, αγωγοί και εξαρτήματα σωλήνων  ή αγωγών, από νικέλιο 
24.45.3 Άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα και τα είδη τους · κεραμομεταλλουργικές 
ενώσεις· στάχτες και υπολείμματα που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές 
ενώσεις 
 
24.45.30 Άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα και τα είδη τους · κεραμομεταλλουργικές 
ενώσεις, στάχτες και υπολείμματα που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές 
ενώσεις 
 
24.45.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
 
24.45.99 Εργασίες υπεργολαβίες στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
 
24.46 Επεξεργασμένα πυρηνικά καύσιμα 
 
24.46.1 Φυσικό ουράνιο και οι ενώσεις του· κράματα, διασπορές 
(συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλλουργικών ενώσεων), κεραμικά 
προϊόντα και μίγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του φυσικού 
ουρανίου 
 
24.46.10 Φυσικό ουράνιο και οι ενώσεις του· κράματα, διασπορές 
(συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλουργικών ενώσεων), κεραμικά 
προϊόντα και μίγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του φυσικού 
ουρανίου 
 
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 
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24.5 Υπηρεσίες χύτευσης μετάλλων 
 
24.51 Υπηρεσίες χύτευσης σιδήρου 
 
24.51.1 Υπηρεσίες χύτευσης χυτοσιδήρου 
 
24.51.11 Υπηρεσίες χύτευσης ελατού χυτοσιδήρου 
 
24.51.12 Υπηρεσίες χύτευσης σφαιροειδούς χυτοσιδήρου 
 
24.51.13 Υπηρεσίες χύτευσης φαιού χυτοσιδήρου 
 
24.51.2 Σωλήνες, αγωγοί και κοίλοι μορφοσωλήνες από χυτοσίδηρο, σωλήνες 
 
24.51.20 Σωλήνες, αγωγοί και κοίλοι μορφοσωλήνες από χυτοσίδηρο 
 
24.51.3 Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών, από χυτοσίδηρο 
 
24.51.30 Εξαρτήματα 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 Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα 
 
24.52.1 Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα 
 
24.52.10 Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα 
 
24.52.2 Σωλήνες και αγωγοί φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα 
 
24.52.20 Σωλήνες και αγωγοί φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα 
 
24.52.3 Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών, από χυτοχάλυβα 
 
24.52.30 Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών, από χυτοχάλυβα 
 
24.53 Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων 
 
24.53.1 Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων 
 
24.53.10 Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων 
 
24.54 Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
 
24.54.1 Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
 
24.54.10 Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
 
25 Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και  ειδών 
εξοπλισμού 
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25.1 Δομικά μεταλλικά προϊόντα 
 
25.11 Μεταλλικοί σκελετοί και μέρη μεταλλικών σκελετών 
  
25.11.1 Προκατασκευασμένα κτίρια από μέταλλο  
 
25.11.10 Προκατασκευασμένα κτίρια από μέταλλο 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων, από μεταλλικά κυρίως 
στοιχεία, είτε πλήρως συναρμολογημένων και ετοίμων προς χρήση ή μη 
συναρμολογημένων 
- την κατασκευή ημιτελών κτιρίων, συναρμολογημένων ή μη, τα οποία 
εμφανίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των προκατασκευασμένων κτιρίων 
 
Τα κτίρια μπορούν να σχεδιασθούν για να χρησιμοποιηθούν ως καταλύματα 
εργοταξίων, καταστήματα, υπόστεγα, γκαράζ, θερμοκήπια και για άλλους σκοπούς. 
 
25.11.2 Δομικά μεταλλικά προϊόντα και μέρη τους 
 
25.11.21 Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα 
 
25.11.22 Πύργοι και πυλώνες από σίδηρο ή χάλυβα 
 
25.11.23 Άλλες κατασκευές και μέρη κατασκευών, λαμαρίνες, ράβδοι, γωνίες, 
μορφοράβδοι και παρόμοια είδη, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 
 
25.11.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 
 
25.11.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 
 
25.12 Πόρτες και παράθυρα από μέταλλο 
 
25.12.1 Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, καθώς και κατώφλια για 
πόρτες, από μέταλλο 
 
25.12.10 Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, καθώς και κατώφλια για 
πόρτες, από μέταλλο 
 
25.12.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
πορτών και παραθύρων από μέταλλο 
 
25.12.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
πορτών και παραθύρων από μέταλλο 
 
25.2 Ταμιευτήρες, δεξαμενές, και δοχεία από μέταλλο 
 
25.21 Σώματα και λέβητες κεντρικής θέρμανσης 
 
25.21.1 Σώματα και λέβητες κεντρικής θέρμανσης 
 
25.21.11 Σώματα κεντρικής θέρμανσης, μη ηλεκτρικά θερμαινόμενα, από 
σίδηρο ή χάλυβα 
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25.21.12 Λέβητες κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή 
ατμού χαμηλής πίεσης 
 
25.21.13 Μέρη λεβήτων για κεντρικής θέρμανσης 
 
25.21.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 
 
25.21.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής    
σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 
 
25.29 Άλλοι μεταλλικοί ταμιευτήρες, δεξαμενές, και δοχεία  
 
25.29.1 Άλλοι μεταλλικοί ταμιευτήρες, δεξαμενές, και δοχεία  
 
25.29.11 Ταμιευτήρες, δεξαμενές, κάδοι και παρόμοια δοχεία (εκτός εκείνων 
που προορίζονται για πεπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από σίδηρο, 
χάλυβα ή αργίλιο, χωρητικότητας > 300 λίτρων, χωρίς μηχανικές ή θερμικές 
διατάξεις 
 
25.29.12 Δοχεία για πεπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο, από μέταλλο 
 
25.29.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων  
 
25.29.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων  
 
25.3 Ατμογεννήτριες, εκτός των λεβήτων ζεστού νερού για κεντρική θέρμανση  
 
25.30 Ατμογεννήτριες, εκτός των λεβήτων ζεστού νερού για κεντρική θέρμανση  
 
25.30.1 Ατμογεννήτριες και μέρη τους 
 
25.30.11 Ατμολέβητες ή άλλοι λέβητες παραγωγής ατμού· λέβητες 
υπερθερμαινόμενου νερού  
 
25.30.12 Βοηθητικός εξοπλισμός για λέβητες· συμπυκνωτές για άλλες μονάδες 
παραγωγής ατμού   
 
25.30.13 Μέρη ατμογεννητριών 
 
25.30.2 Πυρηνικοί αντιδραστήρες και μέρη τους 
 
25.30.21 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, εκτός των διαχωριστών ισοτόπων 
 
25.30.22 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, εκτός των διαχωριστών ισοτόπων 
 
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 
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25.4 Όπλα και πυρομαχικά 
 
25.40 Όπλα και πυρομαχικά 
 
25.40.1 Όπλα και πυρομαχικά και μέρη τους 
 
25.40.11 Πολεμικά όπλα, εκτός από περίστροφα, πιστόλια και παρόμοια όπλα 
 
25.40.12 Περίστροφα, πιστόλια, μη πολεμικά πυροβόλα και παρόμοια 
συστήματα 
 
25.40.13 Βόμβες, βλήματα και παρόμοια πολεμοφόδια· φυσίγγια, άλλα 
πυρομαχικά και βλήματα και μέρη τους 
 
25.40.14 Μέρη πολεμικών όπλων και άλλων όπλων 
 
25.40.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
όπλων και πυρομαχικών 
 
25.40.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
όπλων και πυρομαχικών 
 
25.5 Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης μετάλλου· 
κονιομεταλλουργία 
 
25.50 Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης  
μετάλλου· κονιομεταλλουργία 
 
25.50.1 Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης μετάλλου 
 
25.50.11 Υπηρεσίες σφυρηλάτησης μετάλλου 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες ψυχρής διέλασης 

 
25.50.12 Υπηρεσίες τύπωσης μετάλλων 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες τύπωσης μη σιδηρούχων μετάλλων, από σχέδια 

 
25.20.13 Άλλες υπηρεσίες έλασης μετάλλων 
 
25.20.2 Κονιομεταλλουργία 
 
25.20.20 Κονιομεταλλουργία 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων απευθείας από σκόνες 
μετάλλων μέσω θερμικής επεξεργασίας (επίτηξη) ή υπό πίεση 
- τις υπηρεσίες παραγωγής μερών από καρβίδια σκληρού μετάλλου με λείανση 
ή κοπή 
 
25.6 Υπηρεσίες κατεργασίας και επικάλυψης μετάλλων · μεταλλοτεχνία 
 
25.61 Υπηρεσίες κατεργασίας και επικάλυψης μετάλλων 
 
25.61.1 Υπηρεσίες  επικάλυψης μετάλλων 
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25.61.11 Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με εμβάπτιση σε τηγμένα μέταλλα 
- τις υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν θερμώ 
- τις υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψευδάργυρο, με ηλεκτρόλυση και 
χημική επεξεργασία 
- τις υπηρεσίες επίχρισης με άλλα μέταλλα (νικέλιο, χαλκό, χρώμιο, κλπ.), με 
ηλεκτρόλυση και χημική επεξεργασία 

 
25.61.12 Υπηρεσίες μη μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων 
 Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες πλαστικής επίχρισης 
- άλλες υπηρεσίες επίχρισης (φωσφάτωση, επισμάλτωση, κλπ.) 

 
25.61.2 Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων 
 
25.61.21 Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας  μετάλλων, εκτός της μεταλλικής 
επικάλυψης 
 
25.61.22 Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες βαφής, βερνικώματος 
- τις υπηρεσίες ανοδίωσης 
- τις υπηρεσίες εναπόθεσης ατμού 
- άλλες υπηρεσίες επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες επιμετάλλωσης πλαστικών μερών σε κενό οι οποίες 
κατατάσσονται στο 22.29.91 

 
25.62 Υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας 
 
25.62.1 Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών 
 
25.62.10 Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παραγωγής τορνευτών μεταλλικών μερών 
 
25.62.2 Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας 
 
25.62.20 Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις γενικές μηχανολογικές υπηρεσίες όπως διάτρηση, λειοτρίβηση, διάβρωση, 
πλάνισμα, λείανση, διάνοιξη, εξομάλυνση, πριόνισμα, τρόχισμα, συγκόλληση, 
συναρμογή, κλπ. 
- την κοπή ειδών μεταλλοτεχνίας με ακτίνες λέιζερ 
- το τρόχισμα και την λείανση ειδών μεταλλοτεχνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
στίλβωσης 
- τις εργασίες σφυρηλάτησης εκτός εάν αποτελούν μέρος της παραγωγής 
- την καλλιτεχνική μεταλλοτεχνία, εκτός αν αποτελεί μέρος της παραγωγής 
- την κάλυψη του ενισχυμένου χάλυβα 
- την εγγραφή σε είδη μεταλλοτεχνίας με ακτίνες λέιζερ 
 
25.7 Μαχαιροπήρουνα, εργαλεία και σιδερικά γενικά 
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25.71 Μαχαιροπήρουνα 
 
25.71.1 Μαχαιροπήρουνα 
 
25.71.11 Μαχαίρια (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλίδια και λεπίδες 
τους 
 
25.71.12 Ξυράφια και λεπίδες ξυραφιών συμπεριλαμβανομένων των 
ακατέργαστων μεταλλικών ταινιών, που προορίζονται για την κατασκευή 
λεπίδων ξυραφιών 
 
25.71.13 Άλλα είδη μαχαιροπήρουνων· είδη και σύνολα ειδών για την 
περιποίηση των χεριών ή των ποδιών 
 
25.71.14 Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, τρυπητές κουτάλες, σπάτουλες για 
γλυκά, μαχαίρια για ψάρια, για βούτυρο, λαβίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια 
μαγειρικά ή επιτραπέζια σκεύη 
 
25.71.15 Ξίφη, σπαθιά, ξιφολόγχες, λόγχες και παρόμοια όπλα και μέρη τους 
 
25.71.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μαχαιροπήρουνων 
 
25.71.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μαχαιροπήρουνων 
 
25.72 Κλειδαριές και μεντεσέδες 
 
25.72.1 Κλειδαριές και μεντεσέδες 
 
25.72.11 Λουκέτα, κλειδαριές για αυτοκίνητα οχήματα και για έπιπλα, από 
κοινά μέταλλα 
 
25.72.12 Άλλες κλειδαριές από κοινά μέταλλα 
 
25.72.13 Κλείστρα και πλαίσια με κλείστρα, που περιλαμβάνουν κλειδαριές 
μέρη τους 
 
25.72.14 Μεντεσέδες, εξαρτήματα και παρόμοια είδη, κατάλληλα για αυτοκίνητα 
οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα 
 
25.72.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
κλειδαριών και μεντεσέδων 
 
25.72.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
κλειδαριών και μεντεσέδων 
 
25.73 Εργαλεία 
 
25.73.1 Εργαλεία χεριού των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην 
κηπουρική ή στη δασοκομία 
 
25.73.10Εργαλεία χεριού των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην 
κηπουρική ή στη δασοκομία 
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25.73.2 Χειροπρίονα· λεπίδες για πριόνια κάθε είδους 
 
25.73.20 Χειροπρίονα· λεπίδες για πριόνια κάθε είδους 
 
25.73.3 Άλλα εργαλεία χεριού 
 
25.73.30 Άλλα εργαλεία χεριού 
 
25.73.4 Εναλλάξιμα εργαλεία για εργαλεία χεριού, που είτε λειτουργούν με 
ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές 
 
25.73.40 Εναλλάξιμα εργαλεία για εργαλεία χεριού, που είτε λειτουργούν με 
ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές 
 
25.73.5 Μήτρες· κάσες (πλαίσια) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου· βάσεις 
μητρών· μοντέλα για μήτρες 
 
25.73.50 Μήτρες· κάσες (πλαίσια) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου· βάσεις 
μητρών· μοντέλα για μήτρες 
 
25.73.6 Άλλα εργαλεία 
 
25.73.60 Άλλα εργαλεία 
 
25.73.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
εργαλείων 
 
25.73.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
εργαλείων 
 
25.9 Άλλα κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα 
 
25.91 Χαλύβδινα κυλινδρικά δοχεία (βαρέλια) και παρόμοια δοχεία 
 
25.91.1 Χαλύβδινα κυλινδρικά δοχεία (βαρέλια) και παρόμοια δοχεία 
 
25.91.11 Βυτία, βαρέλια, κυλινδρικά δοχεία, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια 
δοχεία, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας > 
= 50 l αλλά <=300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις 
 
25.91.12 Βυτία, βαρέλια, κυλινδρικά δοχεία, μπιτόνια (εκτός εκείνων που 
πρόκειται να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση) , κουτιά και παρόμοια 
δοχεία, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας < 
50l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις  
 
25.91.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων 
 
25.91.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων 
 
25.92 Ελαφρά μεταλλικά είδη συσκευασίας 
 
25.92.1 Ελαφρά μεταλλικά είδη συσκευασίας 
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25.92.11 Κουτιά, από σίδηρο ή χάλυβα, που κλείνονται με συγκόλληση 
(sertissage), χωρητικότητας <50 l 
 
25.92.12 Αλουμινένια βαρέλια, κυλινδρικά δοχεία, μπιτόνια, κουτιά και 
παρόμοια δοχεία, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), χωρητικότητας <=300 l 
 
25.92.13 Πώματα–στεφάνια και πώματα, τάπες και καπάκια, από κοινά 
μέταλλα 
 
25.92.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 
 
25.92.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 
 
25.93 Προϊόντα από σύρμα, αλυσίδες και ελατήρια 
 
25.93.1 Προϊόντα από σύρμα, αλυσίδες και ελατήρια 
 
25.93.11 Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξούδες, αρτάνες (σαμπάνια) και  
παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένα 
 
25.93.12 Συρματόπλεγμα, από σίδηρο ή χάλυβα· συρματόσχοινα,καλώδια, 
πλεξούδες και παρόμοια είδη, από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένα 
 
25.93.13 Υφάσματα, πλέγματα, δικτυωτά και υλικά περίφραξης, από σύρμα 
σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού · τεταμένα φύλλα μετάλλου, από σίδηρο, χάλυβα ή 
χαλκό 
 
25.93.14 Καρφιά, πρόκες, πινέζες, συνδετήρες και παρόμοια είδη 
 
25.93.15 Σύρμα, ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια, με επικάλυψη ή με  
πυρήνα από συλλίπασμα 
 
25.93.16 Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα · χάλκινα 
ελατήρια 
 
25.93.17 Αλυσίδες (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μέρη τους 
 
25.93.18 Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, βελονάκια, 
κεντητήρια και παρόμοια είδη για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα· 
παραμάνες και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. 
 
25.93.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
προϊόντων από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 
25.93.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
προϊόντων από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 
 
25.94 Συνδετήρες και προϊόντα κοχλιομηχανών 
 
25.94.1 Συνδετήρες και  προϊόντα κοχλιομηχανών 
 
25.94.11 Κοχλιωτοί συνδετήρες, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. 
 
25.94.12 Μη κοχλιωτοί συνδετήρες από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. 
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25.94.13 Μη κοχλιωτοί και κοχλιωτοί συνδετήρες από χαλκό 
 
25.94.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
συνδετήρων  και προϊόντων κοχλιομηχανών 
 
25.94.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
συνδετήρων  και προϊόντων κοχλιομηχανών 
 
25.99 Άλλα κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα, π.δ.κ.α. 
 
25.99.1 Μεταλλικά είδη για μπάνιο και κουζίνα 
 
25.99.11 Νεροχύτες, νιπτήρες, μπανιέρες και άλλα είδη υγιεινής και μέρη  τους, 
από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο 
 
25.99.12 Επιτραπέζια, μαγειρικά ή οικιακά σκεύη και μέρη τους, από  σίδηρο, 
χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο 
 
25.99.2 Άλλα είδη από κοινά μέταλλα 
 
25.99.21 Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για  
θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από 
κοινά μέταλλα 
 
25.99.22 Κουτιά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων,  
γραφιδοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη γραφείου, από 
κοινά μέταλλα, εκτός τα έπιπλα γραφείου 
 
25.99.23 Εξαρτήματα για εξώφυλλα (ντοσιέ) ή φακέλους κινητών φύλλων,  
συνδετήρες εγγράφων και παρόμοια είδη γραφείου, καθώς και συνδετήρες 
συρραφής σε πλακέτες, από κοινά μέταλλα 
 
25.99.24 Αγαλμάτια και άλλα είδη διακόσμησης και κάδρα για  φωτογραφίες, 
πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρέφτες, από κοινά μέταλλα 
 
25.99.25 Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες–κλείστρα,  
πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη, από 
κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για 
κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό · σωληνωτά καψούλια ή καψούλια με σχιστό 
στέλεχος, από κοινά μέταλλα · χάντρες και κομμένες πούλιες, από κοινά 
μέταλλα 
 
25.99.26 Έλικες πλοίων ή σκαφών και τα πτερύγιά τους 
 
25.99.29 Άλλα είδη από κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τους μόνιμους μεταλλικούς μαγνήτες 
 
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. 
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26 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 
 
26.1 Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και πλακέτες 
 
26.11 Ηλεκτρονικά εξαρτήματα 
 
26.11.1 Θερμιονικές λυχνίες ασυρμάτου και ραδιοφώνου, λυχνίες ψυχρής  
καθόδου ή φωτοκαθόδου, συμπεριλαμβανομένων των λυχνιών καθοδικών 
ακτινών 
 
26.11.11 Λυχνίες τηλεόρασης καθοδικών ακτινών · λυχνίες για τηλεοπτικές  
μηχανές λήψης · άλλες λυχνίες καθοδικών ακτινών 
 
26.11.12 Μάγνητρα (λυχνίες ραντάρ), κλύστρα (λυχνίες klystron), λυχνίες 
μικροκυμάτων και άλλες λυχνίες 
 
26.11.2 Δίοδοι και κρυσταλλολυχνίες 
 
26.11.21 Δίοδοι · κρυσταλλολυχνίες · θυρίστορ (thyristor), διακόπτες 
δίπλευρης διόδου  (διάκ) και διακόπτες δίπλευρης τριόδου (τριάκ) 
 
26.11.22 Συσκευές ημιαγωγών · δίοδοι εκπομπής φωτός ·  συναρμολογημένοι 
πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι · μέρη τους 
 
26.11.3 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 
 
26.11.30 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 
 
26.11.4 Μέρη ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών  εξαρτημάτων 
 
26.11.40 Μέρη ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών   εξαρτημάτων, 
π.δ.κ.α. 
 
26.11.9 Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών  ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων · εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
 
26.11.91 Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών   
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες συναρμολόγησης μικρό-συνόλων σε τυπωμένα κυκλώματα 
 
26.11.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής  
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
 
26.12 Έμφορτες ηλεκτρονικές πλακέτες 
 
26.12.1 Έμφορτα τυπωμένα κυκλώματα 
 
26.12.10 Έμφορτα τυπωμένα κυκλώματα 
 
26.12.2 Κάρτες ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιες κάρτες για μηχανές 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 
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26.12.20 Κάρτες ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιες κάρτες για μηχανές 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 
 
26.12.3 Κάρτες με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα («έξυπνες» κάρτες) 
 
26.12.30 Κάρτες με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα («έξυπνες» κάρτες) 
 

26.12.9 Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής έμφορτων 
ηλεκτρικών πλακετών  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τη χάραξη , την επίχριση με βερνίκι και την εναπόθεση με ατμό τυπωμένων 
κυκλωμάτων και ημιαγωγών 

 

26.12.91  Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων  

 

26.12.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
έμφορτων ηλεκτρικών πλακετών  

 

26.2  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακός εξοπλισμός  

 

26.20  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακός εξοπλισμός  

 

26.20.1 Μηχανές πληροφορικής και μέρη και εξαρτήματά τους  

 

26.20.11  Φορητές ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, 
βάρους ≤ 10 kg, όπως είναι οι υπολογιστές των τύπων «laptop» και 
«notebook»· προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA) και παρόμοιοι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

26.20.12  Τερματικά σημεία πώλησης, αυτόματες ταμειακές μηχανές  και 
παρόμοιες μηχανές που μπορούν να συνδεθούν  με μηχανές επεξεργασίας 
δεδομένων ή σε δίκτυο  

26.20.13 Ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, που 
περιέχουν στο ίδιο περίβλημα τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα 
επεξεργασίας, μια μονάδα εισόδου και μια μονάδα εξόδου, συνδυασμένες ή 
μη  

26.20.14  Ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων που 
παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων 

26.20.15  Άλλες ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, είτε 
περιέχουν ή δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μία ή δύο μονάδες από τους 
παρακάτω τύπους μονάδων: μονάδες μνήμης, μονάδες εισόδου, μονάδες 
εξόδου  
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26.20.16  Μονάδες εισόδου ή εξόδου, είτε περιέχουν ή δεν περιέχουν στο 
ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης  

26.20.17  Οθόνες και προβολείς, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματο 
σύστημα επεξεργασίας δεδομένων  

26.20.18  Μονάδες που εκτελούν δύο ή περισσότερες από τις εξής 
λειτουργίες: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, αποστολή φαξ  

26.20.2   Μονάδες μνήμης και άλλες συσκευές μνήμης  

26.20.21  Μονάδες μνήμης  

26.20.22  Συσκευές διατηρήσιμης (σταθερής) μνήμης σε στερεά κατάσταση  

26.20.3  Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων  

26.20.30  Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων   

26.20.4  Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών  

26.20.40  Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών  

26.20.9  Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού  

26.20.91  Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού  

26.20.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  

26.3  Εξοπλισμός επικοινωνιών  

26.30  Εξοπλισμός επικοινωνιών  

26.30.1  Συσκευές εκπομπής ραδιοφώνου ή τηλεόρασης· τηλεοπτικές 
μηχανές λήψης  

26.30.11  Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένες συσκευές λήψης  

26.30.12  Συσκευές εκπομπής χωρίς ενσωματωμένες συσκευές λήψης  

26.30.13  Τηλεοπτικές μηχανές λήψης  

26.30.2  Ηλεκτρικές συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας ή  ενσύρματης 
τηλεγραφίας· εικονοτηλέφωνα  

26.30.21  Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό  

26.30.22  Συσκευές κυψελοειδούς (κινητής) τηλεφωνίας ή άλλων ασύρματων 
δικτύων  

26.30.23  Άλλεςα τηλεφωνικές συσκευές και συσκευές  εκπομπής ή  λήψης 
ήχου, εικόνας ή άλλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών 
επικοινωνίας ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (όπως τα τοπικά δίκτυα ή τα 
δίκτυα ευρείας περιοχής)  

26.30.3 Μέρη ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών  

26.30.30 Μέρη ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών  
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26.30.4 Κεραίες και ανακλαστήρες κάθε είδους και μέρη τους· μέρη 
συσκευών εκπομπής ραδιοφώνου και τηλεόρασης και τηλεοπτικές μηχανές 
λήψης  

26.30.40 Κεραίες και ανακλαστήρες κάθε είδους και μέρη τους· μέρη 
συσκευών εκπομπής ραδιοφώνου και τηλεόρασης και τηλεοπτικές μηχανές 
λήψης  

26.30.5 Αντικλεπτικοί ή πυροσβεστικοί συναγερμοί και παρόμοιες συσκευές  

26.30.50 Αντικλεπτικοί ή πυροσβεστικοί συναγερμοί και παρόμοιες 
συσκευές  

26.30.6 Μέρη αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων 
συσκευών  

26.30.60 Μέρη αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων 
συσκευών  

26.30.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
εξοπλισμού επικοινωνίας  

26.30.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
εξοπλισμού επικοινωνίας  

26.4 Ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης  

26.40 Ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης  

26.40.1 Δέκτες ραδιοφωνικής μετάδοσης  

26.40.11 Δέκτες ραδιοφωνικής μετάδοσης (εκτός των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα) που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς 
εξωτερική πηγή ενέργειας  

26.40.12 Δέκτες ραδιοφωνικής μετάδοσης που δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας  

26.40.2 Τηλεοπτικοί δέκτες, σε συνδυασμό με ή χωρίς ραδιοφωνικούς δέκτες 
ή συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας  

26.40.20 Τηλεοπτικοί δέκτες, σε συνδυασμό με ή χωρίς ραδιοφωνικούς 
δέκτες ή συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας  

26.40.3 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας  

26.40.31 Συστήματα περιστροφής δίσκων, πικάπ, κασετόφωνα και άλλες 
συσκευές αναπαραγωγής ήχου  

26.40.32 Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής ήχου  

26.40.33 Βιντεοκάμερες και άλλες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής 
εικόνας 

26.40.34 Οθόνες και προβολείς, που δεν έχουν ενσωματωμένους 
τηλεοπτικούς δέκτες και δεν χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματα 
συστήματα επεξεργασίας δεδομένων  

26.40.4 Μικρόφωνα, μεγάφωνα, δέκτες ραδιοτηλεφωνίας ή 
ραδιοτηλεγραφίας  

26.40.41 Μικρόφωνα και υποστηρίγματά τους  
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26.40.42 Μεγάφωνα· ακουστικά κεφαλής, κοινά ακουστικά και σύνολα (σετ) 
συνδυασμένα με μικρόφωνο  

26.40.43 Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας· ηλεκτρικά συστήματα 
ενίσχυσης ήχου  

26.40.44 Δέκτες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας, π.δ.κ.α.  

26.40.5 Μέρη εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας  

26.40.51 Μέρη και εξαρτήματα εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου 
και εικόνας  

26.40.52 Μέρη ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών  

26.40.6 Χειριστήρια (κονσόλες) βιντεοπαιχνιδιών (χρησιμοποιούνται με ένα 
τηλεοπτικό δέκτη ή έχουν ενσωματωμένη οθόνη) και άλλα παιχνίδια 
ικανοτήτων ή τύχης με ηλεκτρονική οθόνη  

26.40.60 Χειριστήρια (κονσόλες) βιντεοπαιχνιδιών (χρησιμοποιούνται με ένα 
τηλεοπτικό δέκτη ή έχουν ενσωματωμένη οθόνη) και άλλα παιχνίδια 
ικανοτήτων ή τύχης με ηλεκτρονική οθόνη  

26.40.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης  

26.40.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης  

26.5 Εξοπλισμός μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης· ρολόγια χεριού και 
τοίχου  

26.51 Εξοπλισμός μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης  

26.51.1 Όργανα και συσκευές πλοήγησης, μετεωρολογίας, γεωφυσικής και 
παρόμοιων επιστημών  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τα όργανα και τις συσκευές πλοήγησης για υπηρεσίες όπως το παγκόσμιο 
δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) 

26.51.11 Πυξίδες προσανατολισμού· άλλα όργανα και συσκευές πλοήγησης  

26.51.12 Τηλέμετρα, θεοδόλιχοι και ταχύμετρα· άλλα τοπογραφικά, 
υδρογραφικά, ωκεανογραφικά, υδρολογικά, μετεωρολογικά ή γεωφυσικά 
όργανα και συσκευές  

26.51.2 Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και ραδιοκατεύθυνσης 
(ραδιοπλοήγησης)  

26.51.20 Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και ραδιοκατεύθυνσης 
(ραδιοπλοήγησης) 

26.51.3 Ζυγαριές ακριβείας· όργανα σχεδίασης, υπολογισμού, μέτρησης του 
μήκους και παρόμοια όργανα  

26.51.31 Ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή μεγαλύτερη  

26.51.32 Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης και άλλα όργανα σχεδίασης, 
χάραξης ή διενέργειας μαθηματικών υπολογισμών  
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26.51.33 Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι 
(συμπεριλαμβανομένων μικρομέτρων και μετρητών (πόδια) με αυλακώσεις), 
π.δ.κ.α.  

26.51.4 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών ή ιοντιζουσών ακτινοβολιών  

26.51.41 Όργανα και συσκευές μέτρησης ή ανίχνευσης ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών  

26.51.42 Ταλαντοσκόπια και ταλαντογράφοι καθοδικών ακτίνων  

26.51.43 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών χωρίς διάταξη καταγραφής  

26.51.44 Όργανα και συσκευές για τις τηλεπικοινωνίες  

26.51.45 Όργανα και συσκευές μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών, 
π.δ.κ.α.  

26.51.5 Όργανα ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών  

26.51.51 Υδρόμετρα, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και 
ψυχρόμετρα  

26.51.52 Όργανα μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης 
ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων  

26.51.53 Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις, π.δ.κ.α.   

26.51.6 Άλλα όργανα και συσκευές μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών  

26.51.61 Μικροσκόπια (εκτός των οπτικών μικροσκοπίων) και συσκευές 
περίθλασης  

26.51.62 Μηχανές και συσκευές δοκιμής των μηχανικών ιδιοτήτων των 
υλικών  

26.51.63 Μετρητές παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής 
ενέργειας  

26.51.64 Στροφόμετρα και μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα· όργανα ένδειξης 
της ταχύτητας και ταχογράφοι· στροβοσκόπια  

26.51.65 Άλλα όργανα και συσκευές αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου, 
λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα ή υδραυλικής λειτουργίας  

26.51.66 Όργανα, συσκευές και μηχανές μέτρησης ή ελέγχου, π.δ.κ.α.  

26.51.7 Θερμοστάτες, ρυθμιστές πίεσης (μανοστάτες) και άλλα όργανα και 
συσκευές αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου  

26.51.70 Θερμοστάτες, ρυθμιστές πίεσης (μανοστάτες) και άλλα όργανα και 
συσκευές αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου  

26.51.8 Μέρη και εξαρτήματα για τον εξοπλισμό μετρήσεων, ελέγχου και 
πλοήγησης 

26.51.81 Μέρη συσκευών ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και ραδιοκατεύθυνσης 
(ραδιοπλοήγησης) 

26.51.82 Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κωδικών 26.51.12, 26.51.32, 
26.51.33, 26.51.4 και 26.51.5· μικροτόμοι· μέρη, π.δ.κ.α.  

26.51.83 Μέρη και εξαρτήματα μικροσκοπίων (εκτός των οπτικών) και 
συσκευών περίθλασης  
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26.51.84 Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κωδικών 26.51.63 και 26.51.64  

26.51.85 Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών των κωδικών 
26.51.65, 26.51.66 και 26.51.70  

26.51.86  Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών των κωδικών  
26.51.11 και 26.51.62  

26.51.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
εξοπλισμού μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης  

26.51.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
εξοπλισμού μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης  

26.52 Ρολόγια χεριού και τοίχου  

26.52.1 Ρολόγια χεριού και τοίχου, εκτός από τους μηχανισμούς και τα μέρη 
τους  

26.52.11 Ρολόγια χεριού, τσέπης, με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή 
επιμεταλλωμένη με πολύτιμο μέταλλο  

26.52.12 Άλλα ρολόγια χεριού, τσέπης και άλλα ρολόγια, 
συμπεριλαμβανομένων των χρονομέτρων  

26.52.13 Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και ρολόγια 
παρόμοιου τύπου για οχήματα  

26.52.14 Επιτραπέζια ρολόγια με μηχανισμό ρολογιού χεριού· ξυπνητήρια 
και ρολόγια τοίχου· άλλα ρολόγια  

26.52.2 Μηχανισμοί ρολογιού χεριού ή τοίχου και μέρη τους  

26.52.21 Μηχανισμοί ρολογιού χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι  

26.52.22  Μηχανισμοί ρολογιού τοίχου, πλήρεις και συναρμολογημένοι   

26.52.23 Πλήρεις μηχανισμοί ρολογιού χεριού, μη συναρμολογημένοι ή εν 
μέρει συναρμολογημένοι· ατελείς μηχανισμοί ρολογιού χεριού, 
συναρμολογημένοι  

26.52.24 Ημιτελείς μηχανισμοί ρολογιού χεριού  

26.52.25 Πλήρεις, ατελείς και ημιτελείς μηχανισμοί ρολογιού τοίχου, μη 
συναρμολογημένοι  

26.52.26 Θήκες ρολογιών χεριού και τοίχου και μέρη τους  

26.52.27 Άλλα μέρη ρολογιών τοίχου και χεριού  

26.52.28 Συσκευές καταγραφής, μέτρησης χρόνου, παρκόμετρα· 
χρονοδιακόπτες με μηχανισμό ρολογιού τοίχου ή χεριού  

26.52.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ρολογιών χεριού και τοίχου  

26.52.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ρολογιών χεριού και τοίχου  

26.6 Ακτινολογικά, ηλεκτροϊατρικά και ηλεκτροθεραπευτικά μηχανήματα  

26.60 Ακτινολογικά, ηλεκτροϊατρικά και ηλεκτροθεραπευτικά μηχανήματα  

26.60.1 Ακτινολογικά, ηλεκτροϊατρικά και ηλεκτροθεραπευτικά μηχανήματα  
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26.60.11 Συσκευές που βασίζονται στη χρήση ακτίνων Χ ή ακτινοβολιών α, β 
ή γ  

26.60.12 Ηλεκτροδιαγνωστικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στην 
ιατρική  

26.60.13 Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων που χρησιμοποιούνται 
στην ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική  

26.60.14 Βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοίας 

26.60.9 Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων· εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ακτινολογικών, ηλεκτροϊατρικών 
και ηλεκτροθεραπευτικών μηχανημάτων  

26.60.91 Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων  

26.60.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ακτινολογικών, ηλεκτροϊατρικών και ηλεκτροθεραπευτικών μηχανημάτων  

26.7 Οπτικά όργανα και φωτογραφικός εξοπλισμός  

26.70 Οπτικά όργανα και φωτογραφικός εξοπλισμός 

26.70.1 Φωτογραφικός εξοπλισμός και μέρη του  

26.70.11 Αντικειμενικοί φακοί για φωτογραφικές μηχανές, μηχανές 
προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης  

26.70.12 Φωτογραφικές μηχανές για την προετοιμασία εκτυπωτικών πλακών 
ή κυλίνδρων· φωτογραφικές μηχανές για  εγγραφή εγγράφων σε μικροφίλμ, 
μικροφωτοδελτία και παρόμοια είδη  

26.70.13 Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές  

26.70.14 Φωτογραφικές μηχανές άμεσης εκτύπωσης και εμφάνισης και 
άλλες μηχανές  

26.70.15 Κινηματογραφικές μηχανές λήψης  

26.70.16  Κινηματογραφικές μηχανές προβολής· επιδιασκόπια· άλλοι 
προβολείς εικόνων  

26.70.17 Φλας· φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης· συσκευές για 
φωτογραφικά εργαστήρια· νεγκατοσκόπια, οθόνες προβολής  

26.70.18 Αναγνώστες μικροφίλμ, μικροφωτοδελτίων ή άλλων μικροφορμών   

26.70.19 Μέρη και εξαρτήματα φωτογραφικού εξοπλισμού  

26.70.2 Άλλα οπτικά όργανα και μέρη τους  

26.70.21 Φύλλα και πλάκες πολωτικού υλικού· φακοί, πρίσματα, καθρέπτες 
και άλλα στοιχεία οπτικής (εκτός από στοιχεία από γυαλί, που δεν είναι 
κατεργασμένα οπτικά), συναρμολογημένα ή μη, εκτός συσκευών λήψης 
εικόνων, προβολέων ή φωτογραφικών συσκευών μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης  

26.70.22 Κιάλια, μονοκιάλια και άλλα οπτικά τηλεσκόπια· άλλα αστρονομικά 
όργανα· οπτικά μικροσκόπια  

26.70.23 Συσκευές  υγρών κρυστάλλων· λέιζερ, εκτός των διόδων λέιζερ· 
άλλες οπτικές συσκευές και όργανα, π.δ.κ.α.  
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26.70.24 Μέρη και εξαρτήματα κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών 
τηλεσκοπίων· άλλων αστρονομικών οργάνων και οπτικών  μικροσκοπίων   

26.70.25 Μέρη και εξαρτήματα συσκευών με υγρούς κρυστάλλους, λέιζερ 
(εκτός των διόδων λέιζερ), άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων, π.δ.κ.α.  

26.70.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού  

26.70.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού  

26.8 Μαγνητικά και οπτικά μέσα  

26.80 Μαγνητικά και οπτικά μέσα 

26.80.1 Μαγνητικά και οπτικά μέσα 

26.80.11 Μαγνητικά μέσα, μη εγγεγραμμένα, εκτός των καρτών με μαγνητική 
ταινία  

26.80.12 Οπτικά μέσα, μη εγγεγραμμένα  

26.80.13 Άλλα μέσα εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των μητρών και των 
γαλβανισμένων εκμαγείων για την κατασκευή δίσκων  

26.80.14 Κάρτες με μαγνητική ταινία  

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

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

27 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός  

27.1 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες, ηλεκτρικοί μετασχηματιστές και 
συσκευές διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  

27.11 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές  

27.11.1 Κινητήρες ισχύος <= 37,5 W· άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος· 
γεννήτριες συνεχούς ρεύματος  

27.11.10 Κινητήρες ισχύος <= 37,5 W· άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος· 
γεννήτριες συνεχούς ρεύματος  

27.11.2 Κινητήρες εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος γενικής χρήσης, 
ισχύος > 37,5 W· άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος· γεννήτριες 
εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες)  

27.11.21 Κινητήρες εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος γενικής χρήσης, 
ισχύος > 37,5 W  

27.11.22 Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί  

27.11.23 Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί, ισχύος<=750W  

27.11.24 Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί, ισχύος > 750 
W αλλά <= 75 kW 

27.11.25 Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί, ισχύος >75 kW  

27.11.26 Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες)  
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27.11.3 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και περιστροφικοί μεταλλάκτες 

27.11.31 Ζεύγη γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης 
στους οποίους ή ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση  

27.11.32 Ζεύγη γεννήτριας με κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται 
με σπινθηριστή· άλλα ζεύγη γεννήτριας· ηλεκτρικοί περιστροφικοί 
μεταλλάκτες  

27.11.4 Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 

27.11.41 Υγροί διηλεκτρικοί μετασχηματιστές  

27.11.42 Άλλοι μετασχηματιστές, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος 
<= 16 kVA  

27.11.43 Άλλοι μετασχηματιστές, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος > 
16 kVA  

27.11.5 Έρματα για λαμπτήρες ή λυχνίες εκκένωσης· στατικοί μεταλλάκτες· 
άλλοι επαγωγείς  

27.11.50 Έρματα για λαμπτήρες ή λυχνίες εκκένωσης· στατικοί μεταλλάκτες· 
άλλοι επαγωγείς  

27.11.6 Μέρη ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών  

27.11.61 Μέρη κατάλληλα για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες   

27.11.62 Μέρη ηλεκτρικών μετασχηματιστών, επαγωγέων και στατικών 
μεταλλακτών  

27.11.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  

27.11.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

27.12 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  

27.12.1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V  

27.12.10 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V  

27.12.2 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση <= 1.000 V  

27.12.21 Ασφάλειες, για τάση ≤ 1.000 V  

27.12.22 Αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος, για τάση <= 1.000 V  

27.12.23 Συσκευές για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, π.δ.κ.α., για 
τάση <= 1.000 V  

27.12.24 Ηλεκτρονόμοι, για τάση <= 1.000 V  

27.12.3 Πίνακες  

27.12.31 Πίνακες και άλλες διατάξεις, εξοπλισμένες με ηλεκτρικούς 
διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση <= 1.000 V  
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27.12.32 Πίνακες και άλλες διατάξεις, εξοπλισμένες με ηλεκτρικούς 
διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση > 1.000 V  

27.12.4 Μέρη συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  

27.12.40 Μέρη συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  

27.12.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  

27.12.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  

27.2 Συστοιχίες (ηλεκτρικές στήλες) και συσσωρευτές  

27.20 Συστοιχίες (ηλεκτρικές στήλες) και συσσωρευτές  

27.20.1 Πρωτογενή ηλεκτρικά στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 
(ηλεκτρικές στήλες) και μέρη τους  

27.20.11 Πρωτογενή  ηλεκτρικά στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 
(ηλεκτρικές στήλες) 

27.20.12 Μέρη πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών συστοιχιών 
(ηλεκτρικών στηλών) 

27.20.2 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές και μέρη τους  

27.20.21 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες 
εκκίνησης  

27.20.22 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος, εκτός των εμβολοφόρων κινητήρων 
εκκίνησης  

27.20.23 Συσσωρευτές νικελίου-καδμίου, νικελίου-υδρογονωμένου μετάλλου, 
ιόντων λιθίου, πολυμερούς-λιθίου και νικελίου-σιδήρου και άλλοι ηλεκτρικοί 
συσσωρευτές  

27.20.24 Μέρη ηλεκτρικών συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαχωριστών  

27.20.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και συσσωρευτών  

27.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και συσσωρευτών  

27.3 Καλωδιώσεις και εξαρτήματα καλωδίωσης  

27.31 Καλώδια οπτικών ινών  

27.31.1 Καλώδια οπτικών ινών  

27.31.11 Καλώδια οπτικών ινών που αποτελούνται από ίνες κάθε μία από 
τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά  

27.31.12 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών· καλώδια οπτικών ινών 
(εκτός των καλωδίων που αποτελούνται από ίνες κάθε μία από τις οποίες 
έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά)  

27.31.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
καλωδίων οπτικών ινών  
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27.31.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
καλωδίων οπτικών ινών  

27.32 Άλλα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά καλώδια και σύρματα  

27.32.1 Άλλα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά καλώδια και σύρματα  

27.32.11 Μονωμένα σύρματα περιελίξεων  

27.32.12 Ομοαξονικά καλώδια και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί  

27.32.13 Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάση <= 1.000 V  

27.32.14 Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάση > 1.000 V  

27.32.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων  

27.32.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων 

27.33 Συσκευές καλωδίωσης  

27.33.1 Συσκευές καλωδίωσης  

27.33.11 Διακόπτες, για τάση <= 1.000 V  

27.33.12 Λυχνιολαβές, για τάση <= 1.000 V  

27.33.13 Βύσματα, πρίζες και άλλες συσκευές για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, π.δ.κ.α.  

27.33.14 Ηλεκτρικά μονωτικά εξαρτήματα από πλαστικές ύλες  

27.33.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
συσκευών καλωδίωσης  

27.33.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
συσκευών καλωδίωσης  

27.4 Ηλεκτρολογικός φωτιστικός εξοπλισμός 

27.40 Ηλεκτρολογικός φωτιστικός εξοπλισμός  

27.40.1 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυράκτωσης ή εκκένωσης· λαμπτήρες τόξου 

27.40.11 Σφραγισμένοι προβολείς  

27.40.12 Λαμπτήρες πυράκτωσης βολφραμίου-αλογόνου, εκτός των 
υπεριωδών ή υπέρυθρων λαμπτήρων  

27.40.13 Λαμπτήρες πυράκτωσης ισχύος <= 200 W και τάσης > 100 V, 
π.δ.κ.α.  

27.40.14 Λαμπτήρες πυράκτωσης, π.δ.κ.α.  

27.40.15 Λαμπτήρες εκκένωσης· υπεριώδεις ή υπέρυθροι λαμπτήρες· 
λαμπτήρες τόξου 

27.40.2 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 

27.40.21 Φορητοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες που λειτουργούν με ξηρές στήλες, 
συσσωρευτές, μαγνητοηλεκτρικές συσκευές  

27.40.22 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τραπεζιού, γραφείου, κομοδίνου ή 
λυχνοστάτες  
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27.40.23 Μη ηλεκτρικοί λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα  

27.40.24 Φωτεινές πινακίδες, φωτεινές επιγραφές και παρόμοια είδη  

27.40.25 Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής ή 
τοίχου  

27.40.3 Άλλοι λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα   

27.40.31 Φωτογραφικές λυχνίες φλας, «κύβοι» φλας και παρόμοια είδη  

27.40.32 Φωτιστικές διατάξεις των τύπων που χρησιμοποιούνται στα 
χριστουγεννιάτικα δέντρα  

27.40.33 Προβολείς και σποτ  

27.40.39 Άλλα λαμπτήρες και φωτιστικά  εξαρτήματα  π.δ.κ.α.  

27.40.4 Μέρη λαμπτήρων και φωτιστικού εξοπλισμού  

27.40.41 Μέρη λαμπτήρων πυράκτωσης ή εκκένωσης  

27.40.42 Μέρη λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  

27.40.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού  

27.40.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού  

27.5 Οικιακές συσκευές 

27.51 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές  

27.51.1 Ψυγεία και καταψύκτες· πλυντήρια· ηλεκτρικές κουβέρτες· 
ανεμιστήρες  

27.51.11 Ψυγεία και καταψύκτες, οικιακού τύπου  

27.51.12 Πλυντήρια πιάτων, οικιακού τύπου  

27.51.13 Πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια ρούχων, οικιακού τύπου   

27.51.14 Ηλεκτρικές κουβέρτες  

27.51.15 Ανεμιστήρες και απορροφητήρες εξαγωγής ή ανακύκλωσης του 
αέρα, οικιακού τύπου  

27.51.2 Άλλες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, π.δ.κ.α.  

27.51.21 Ηλεκτρομηχανικές οικιακές συσκευές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό 
κινητήρα  

27.51.22 Ξυριστικές, αποτριχωτικές και κουρευτικές συσκευές, με 
ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα  

27.51.23 Ηλεκτροθερμικές συσκευές κομμωτικής ή στεγνωτήρες χεριών· 
ηλεκτρικά σίδερα  

27.51.24 Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές  

27.51.25 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίοι ή θερμοσυσσώρευσης και 
θερμαντήρες εμβάπτισης  

27.51.26 Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους  
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27.51.27 Φούρνοι μικροκυμάτων  

27.51.28 Άλλοι φούρνοι· κουζίνες, πλάκες (μάτια) μαγειρέματος, καμινέτα· 
σχάρες μαγειρέματος, ψηστιέρες  

27.51.29 Ηλεκτρικές θερμαντικές αντιστάσεις  

27.51.3 Μέρη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  

27.51.30 Μέρη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  

27.51.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
οικιακών συσκευών 

27.51.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
οικιακών συσκευών  

27.52 Μη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές  

27.52.1 Οικιακός εξοπλισμός μαγειρέματος και θέρμανσης, μη ηλεκτρικός  

27.52.11 Οικιακές συσκευές για μαγείρεμα και ζέσταμα φαγητών, από σίδηρο 
ή χάλυβα ή από χαλκό, μη ηλεκτρικές  

27.52.12 Άλλες οικιακές συσκευές, για αέρια καύσιμα ή για αέρια και για άλλα 
καύσιμα, για υγρά καύσιμα ή για στερεά καύσιμα  

27.52.13 Θερμαντήρες αέρα ή διανεμητές θερμού αέρα, π.δ.κ.α., από σίδηρο 
ή χάλυβα, μη ηλεκτρικοί  

27.52.14 Θερμαντήρες νερού, στιγμιαίοι ή θερμοσυσσώρευσης, μη 
ηλεκτρικοί  

27.52.2 Μέρη θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέσταμα φαγητών και 
μέρη παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  

27.52.20 Μέρη θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέσταμα φαγητών 
και μέρη παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  

27.52.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μη 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  

27.52.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  

27.9 Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός 

27.90 Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός  

27.90.1 Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός και μέρη του  

27.90.11 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν χωριστές λειτουργίες  

27.90.12 Ηλεκτρικοί μονωτήρες· μονωτικά εξαρτήματα για ηλεκτρικές 
μηχανές ή εξοπλισμό· αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων  

27.90.13 Ηλεκτρόδια άνθρακα και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα για 
ηλεκτρολογική χρήση  

27.90.2 Ενδεικτικές οθόνες υγρού κρυστάλλου ή διόδου εκπομπής φωτός, 
ηλεκτρικές μονάδες ακουστικής ή οπτικής προειδοποίησης   

27.90.20 Ενδεικτικές οθόνες υγρού κρυστάλλου ή διόδου εκπομπής φωτός, 
ηλεκτρικές μονάδες ακουστικής ή οπτικής προειδοποίησης 
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27.90.3 Εργαλεία για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση και 
θερμοσυγκόλληση με ηλεκτρικό ρεύμα και μηχανές και συσκευές για 
επιφανειακή βαφή και θερμό ψεκασμό  

27.90.31 Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές για μαλακή συγκόλληση, 
σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές 
για θερμό ψεκασμό μετάλλων ή περιτετηγμένων μεταλλικών καρβιδίων 

27.90.32 Μέρη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· ηλεκτρικές μηχανές 
και συσκευές για θερμό ψεκασμό μετάλλων ή περιτετηγμένων μεταλλικών 
καρβιδίων  

27.90.33 Μέρη άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού· ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων 
ή συσκευών, π.δ.κ.α.  

27.90.4 Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός, π.δ.κ.α. (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρομαγνητών· ηλεκτρομαγνητικών συζεύξεων και φρένων· 
ηλεκτρομαγνητικών ανυψωτικών κεφαλών· ηλεκτρικών επιταχυντών 
σωματιδίων· ηλεκτρικών γεννητριών σημάτων και συσκευών για 
ηλεκτροεπικάλυψη, ηλεκτρόλυση, ηλεκτροφόρηση) 

27.90.40 Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός, π.δ.κ.α. (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρομαγνητών· ηλεκτρομαγνητικών συζεύξεων και φρένων· 
ηλεκτρομαγνητικών ανυψωτικών κεφαλών· ηλεκτρικών επιταχυντών 
σωματιδίων· ηλεκτρικών γεννητριών σημάτων και συσκευών για 
ηλεκτροεπικάλυψη, ηλεκτρόλυση, ηλεκτροφόρηση) 

27.90.5 Ηλεκτρικοί πυκνωτές  

27.90.51 Σταθεροί πυκνωτές για κυκλώματα των 50/60 Hz με διεκπεραιωτική 
ικανότητα αέργου ισχύος >= 0,5 kvar  

27.90.52 Άλλοι σταθεροί πυκνωτές  

27.90.53 Μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι (αυτόματοι) πυκνωτές  

27.90.6 Ηλεκτρικές αντιστάσεις, εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων  

27.90.60 Ηλεκτρικές αντιστάσεις, εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων   

27.90.7 Ηλεκτρικός εξοπλισμός σηματοδότησης, ασφάλειας ή ελέγχου της 
κυκλοφορίας για σιδηροδρόμους, τροχιοδρόμους, δρόμους, εσωτερικές 
υδάτινες οδούς, χώρους στάθμευσης, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων  

27.90.70 Ηλεκτρικός εξοπλισμός σηματοδότησης, ασφάλειας ή ελέγχου της 
κυκλοφορίας για σιδηροδρόμους, τροχιοδρόμους, δρόμους, εσωτερικές 
υδάτινες οδούς, χώρους στάθμευσης, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων  

27.90.8 Μέρη ηλεκτρικών πυκνωτών, αντιστάσεων, ροοστατών και 
ποτενσιόμετρων  

27.90.81 Μέρη ηλεκτρικών πυκνωτών  

27.90.82 Μέρη ηλεκτρικών αντιστάσεων, ροοστατών και ποτενσιόμετρων   

27.90.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού  

27.90.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού  
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28 Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού, π.δ.κ.α.  

28.1 Μηχανήματα γενικής χρήσης  

28.11 Κινητήρες και στρόβιλοι, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, 
οχημάτων και δικύκλων  

28.11.1 Κινητήρες, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και 
δικύκλων 

28.11.11 Εξωλέμβιοι κινητήρες για θαλάσσια προώθηση  

28.11.12 Κινητήρες για θαλάσσια προώθηση, στους οποίους η ανάφλεξη 
γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα· άλλοι κινητήρες  

28.11.13 Άλλοι εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, στους οποίους η 
ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση  

28.11.2 Στρόβιλοι  

28.11.21 Ατμοστρόβιλοι κάθε είδους  

28.11.22 Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί  

28.11.23 Αεριοστρόβιλοι, εκτός των στροβιλοκινητήρων και των 
ελικοστροβιλοκινητήρων 

28.11.24 Ανεμοστρόβιλοι  

28.11.3 Μέρη στροβίλων  

28.11.31 Μέρη ατμοστροβίλων κάθε είδους  

28.11.32 Μέρη υδραυλικών στροβίλων, υδραυλικών τροχών, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών  

28.11.33 Μέρη αεριοστροβίλων, εκτός των στροβιλοκινητήρων και των 
ελικοστροβιλοκινητήρων  

28.11.4 Μέρη κινητήρων  

28.11.41 Μέρη κινητήρων εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη 
γίνεται με σπινθηριστή, εκτός από μέρη για κινητήρες αεροσκαφών  

28.11.42 Μέρη άλλων κινητήρων, π.δ.κ.α.  

28.11.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, 
οχημάτων και δικύκλων  

28.11.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, 
οχημάτων και δικύκλων  

28.12 Υδραυλικός εξοπλισμός  

28.12.1 Υδραυλικοί κινητήρες και κινητήρες πεπιεσμένου αέρα γραμμικής και 
περιστροφικής κίνησης 

28.12.11 Υδραυλικοί κινητήρες και κινητήρες πεπιεσμένου αέρα γραμμικής 
κίνησης (κύλινδροι)  

28.12.12 Υδραυλικοί κινητήρες και κινητήρες πεπιεσμένου αέρα 
περιστροφικής κίνησης  
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28.12.13 Υδραυλικές αντλίες  

28.12.14 Υδραυλικές δικλείδες και δικλείδες πεπιεσμένου αέρα  

28.12.15 Υδραυλικά συγκροτήματα  

28.12.16 Υδραυλικά συστήματα  

28.12.2 Μέρη υδραυλικών συστημάτων  

28.12.20 Μέρη υδραυλικών συστημάτων 

28.12.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
υδραυλικού εξοπλισμού  

28.12.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
υδραυλικού εξοπλισμού  

28.13 Άλλες αντλίες και συμπιεστές  

28.13.1 Αντλίες για υγρά· ανυψωτές υγρών  

28.13.11 Αντλίες για καύσιμα, λιπαντικά, ψυκτικά μέσα και σκυρόδεμα 

28.13.12 Άλλες παλινδρομικές αντλίες εκτόπισης για υγρά  

28.13.13 Άλλες περιστροφικές αντλίες εκτόπισης για υγρά  

28.13.14 Άλλες φυγοκεντρικές αντλίες για υγρά· άλλες αντλίες  

28.13.2 Αεραντλίες ή αντλίες κενού· αεροσυμπιεστές και άλλοι 
αεριοσυμπιεστές | 

28.13.21 Αντλίες κενού  

28.13.22 Χειροκίνητες ή ποδοκίνητες αεραντλίες  

28.13.23 Συμπιεστές για ψυκτικό εξοπλισμό  

28.13.24 Αεροσυμπιεστές στερεωμένοι σε τροχοφόρο σκελετό για 
ρυμούλκηση  

28.13.25 Στροβιλοσυμπιεστές  

28.13.26 Παλινδρομικοί συμπιεστές μετατόπισης  

28.13.27 Περιστροφικοί συμπιεστές μετατόπισης, μονοαξονικοί ή 
πολυαξονικοί  

28.13.28 Άλλοι συμπιεστές  

28.13.3 Μέρη αντλιών και συμπιεστών  

28.13.31 Μέρη αντλιών· μέρη ανυψωτών υγρών  

28.13.32 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή 
αεριοσυμπιεστών, ανεμιστήρων, απορροφητήρων  

28.13.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων αντλιών και συμπιεστών  

28.13.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων αντλιών και συμπιεστών  

28.14 Άλλα είδη κρουνοποιίας (στρόφιγγες) και βαλβίδες (δικλείδες)  
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28.14.1 Είδη κρουνοποιίας (στρόφιγγες), κάνουλες, βαλβίδες (δικλείδες) και 
παρόμοιες συσκευές για σωληνώσεις, λέβητες, βυτία, αποταμιευτήρες ή 
παρόμοια δοχεία 

28.14.11 Βαλβίδες (δικλείδες) μείωσης της πίεσης, δικλείδες ελέγχου, 
ρυθμιστικές και ασφαλιστικές δικλείδες  

28.14.12 Είδη κρουνοποιίας (στρόφιγγες), κάνουλες, βαλβίδες (δικλείδες) για 
νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και παρόμοια είδη· 
δικλείδες σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης  

28.14.13 Βαλβίδες (δικλείδες) ελέγχου λειτουργίας, δικλείδες εισόδου, 
σφαιρικές και άλλες δικλείδες  

28.14.2 Μέρη στροφίγγων και δικλείδων και παρόμοια είδη  

28.14.20 Μέρη στροφίγγων και δικλείδων και παρόμοια είδη  

28.14.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων στροφίγγων και δικλείδων  

28.14.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων στροφίγγων και δικλείδων  

28.15 Τριβείς (εφέδρανα κύλισης), οδοντωτοί μηχανισμοί μετάδοσης 
κίνησης, στοιχεία οδοντωτών τροχών και  μετάδοσης της κίνησης 

28.15.1 Σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα κύλισης (τριβείς)  

28.15.10 Σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα κύλισης (τριβείς) 

28.15.2 Άλλοι τριβείς (εφέδρανα κύλισης), οδοντωτοί μηχανισμοί μετάδοσης 
κίνησης, στοιχεία οδοντωτών τροχών και  μετάδοσης της κίνησης 

28.15.21 Αρθρωτές αλυσίδες, από σίδηρο ή χάλυβα  

28.15.22 Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβάνονται οι 
εκκεντροφόροι άξονες και οι στροφαλοφόροι) και στρόφαλοι (μανιβέλες) 

28.15.23 Περικαλύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέα 

28.15.24 Οδοντωτοί τροχοί και συστήματα οδοντωτών τροχών· ένσφαιροι ή 
κυλινδρικοί κοχλιωτοί άξονες· κιβώτια ταχυτήτων και άλλες διατάξεις 
αλλαγής ταχύτητας  

28.15.25 Σφόνδυλοι και τροχαλίες (συμπεριλαμβάνονται τα σύσπαστα)  

28.15.26 Συμπλέκτες και συζευκτήρες αξόνων (συμπεριλαμβάνονται οι 
καθολικές αρθρώσεις) 

28.15.3 Μέρη τριβέων (εφέδρανα κύλισης), στοιχείων οδοντωτών τροχών και  
μετάδοσης της κίνησης  

28.15.31 Σφαίρες, βελόνες και κύλινδροι· μέρη ένσφαιρων  τριβέων ή 
κυλινδροτριβέων 

28.15.32 Μέρη αρθρωτών αλυσίδων από σίδηρο ή χάλυβα  

28.15.39 Μέρη τριβέων και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης, π.δ.κ.α.   

28.15.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
τριβέων (ρουλεμάν), οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων 
οδοντωτών τροχών και μετάδοσης της κίνησης  
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28.15.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
τριβέων (ρουλεμάν), οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων 
οδοντωτών τροχών και μετάδοσης της κίνησης 

28.2 Άλλα μηχανήματα γενικής χρήσης 

28.21 Φούρνοι, κλίβανοι, και καυστήρες  

28.21.1 Φούρνοι και καυστήρες και μέρη τους 

28.21.11 Καυστήρες· μηχανικές θερμάστρες και εσχάρες· μηχανικές διατάξεις 
για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες συσκευές  

28.21.12 Βιομηχανικοί και εργαστηριακοί κλίβανοι και φούρνοι, μη 
ηλεκτρικοί, περιλαμβανομένων και των αποτεφρωτήρων, αλλά 
εξαιρουμένων των φούρνων αρτοποιίας  

28.21.13 Βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί ηλεκτρικοί κλίβανοι και φούρνοι· 
επαγωγικός ή διηλεκτρικός θερμικός εξοπλισμός  

28.21.14 Μέρη καυστήρων, κλιβάνων και φούρνων  

28.21.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων  

28.21.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων  

28.22 Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

28.22.1 Εξοπλισμός ανύψωσης και μετακίνησης φορτίων και μέρη του  

28.22.11 Πολύσπαστα και βαρούλκα, π.δ.κ.α.  

28.22.12 Μηχανές ανέλκυσης στο στόμιο του φρέατος· βίντσια ειδικά 
σχεδιασμένα για υπόγεια χρήση· άλλα βίντσια· εργάτες (μποτζεργάτες)    

28.22.13 Γρύλοι· βαρούλκα που χρησιμοποιούνται για ανύψωση οχημάτων  

28.22.14 Φορτωτήρες· γερανοί· κινητά ανυψωτικά πλαίσια, γερανογέφυρες 
και γερανοφόρα οχήματα κατασκευών  

28.22.15 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, άλλα οχήματα κατασκευών· 
ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αποβάθρες 
σιδηροδρομικών σταθμών  

28.22.16 Ανελκυστήρες, καδοφόρα βαρούλκα, κυλιόμενες σκάλες και 
κυλιόμενοι διάδρομοι  

28.22.17 Ανυψωτήρες και ιμάντες μεταφοράς συνεχούς λειτουργίας, που 
λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα, για προϊόντα ή υλικά  

28.22.18 Άλλα μηχανήματα ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή 
εκφόρτωσης  

28.22.19 Μέρη εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  

28.22.2 Κάδοι, φτυάρια, αρπάγες και λαβές για γερανούς, εκσκαφείς και 
παρόμοια μηχανήματα  

28.22.20 Κάδοι, φτυάρια, αρπάγες και λαβές για γερανούς, εκσκαφείς και 
παρόμοια μηχανήματα  
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28.22.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

28.22.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  

28.23 Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού εξοπλισμού)  

28.23.1 Γραφομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου και αριθμομηχανές  

28.23.11 Αυτόματες γραφομηχανές και μηχανές επεξεργασίας κειμένου   

28.23.12  Άλλες γραφομηχανές   

28.23.13 Ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την 
καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογιστική 
δυνατότητα  

28.23.2 Μηχανές γραφείου και μέρη τους 

28.23.21 Φωτοαντιγραφικές συσκευές με οπτικό σύστημα ή με επαφή και 
θερμοαντιγραφικές συσκευές  

28.23.22 Εκτυπωτικά μηχανήματα offset, γραφείου, που τροφοδοτούνται με 
φύλλα χαρτιού  

28.23.23 Άλλες μηχανές γραφείου  

28.23.24 Μέρη και εξαρτήματα γραφομηχανών και αριθμομηχανών  

28.23.25 Μέρη και εξαρτήματα άλλων μηχανών γραφείου  

28.23.26 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών  

28.23.9 Υπηρεσίες κατασκευής μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών· 
υπηρεσίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανών 
και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού)  

28.23.91 Υπηρεσίες κατασκευής μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών 
(εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 

28.23.99 Υπηρεσίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού) 

28.24 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρός  

28.24.1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός· άλλα φορητά ηλεκτροκίνητα 
εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού  

28.24.11 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό 
κινητήρα 

28.24.12 Άλλα φορητά ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού  

28.24.2 Μέρη ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός  

28.24.21 Μέρη ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με ενσωματωμένο 
ηλεκτρικό κινητήρα  

28.24.22 Μέρη άλλων φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρωνακτικού 
χειρισμού 
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28.24.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός  

28.24.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός  

28.25  Ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός μη οικιακής χρήσης  

28.25.1 Εναλλάκτες θερμότητας· μη οικιακές συσκευές κλιματισμού, ψύξης 
και κατάψυξης  

28.25.11 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας και μηχανήματα υγροποίησης αέρα 
ή αερίων 

28.25.12 Κλιματιστικά μηχανήματα  

28.25.13 Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης και αντλίες θερμότητας, εκτός 
των συσκευών οικιακού τύπου 

28.25.14 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων, π.δ.κ.α.   

28.25.2 Ανεμιστήρες, εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων, των 
ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παραθύρου, οροφής ή στέγης  

28.25.20 Ανεμιστήρες, εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων, των 
ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παραθύρου, οροφής ή στέγης  

28.25.3 Μέρη εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλίες θερμότητας 

28.25.30 Μέρη εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλίες θερμότητας   

28.25.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ψυκτικού και κλιματιστικού  εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  

28.25.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

28.29 Άλλα μηχανήματα γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  

28.29.1 Αεριογεννήτριες, συσκευές απόσταξης και διήθησης  

28.29.11 Αεριογεννήτριες αερίου ή νερού· αεριογεννήτριες ακετυλενίου και 
παρόμοιες αεριογεννήτριες· εξοπλισμός απόσταξης ή διύλισης  

28.29.12 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά  

28.29.13 Φίλτρα λαδιού, φίλτρα βενζίνης και φίλτρα εισαγωγής αέρα για 
κινητήρες εσωτερικής καύσης 

28.29.2 Μηχανήματα καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας ή 
περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων, πυροσβεστήρες ψεκαστήρες, 
μηχανές ατμοβολής ή αμμοβολής, παρεμβύσματα 

28.29.21 Μηχανήματα καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας ή 
περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων 

28.29.22 Πυροσβεστήρες, ψεκαστήρες, μηχανές ατμοβολής ή αμμοβολής και 
παρόμοιες μηχανικές συσκευές, εκτός εκείνων που χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία  

28.29.23 Παρεμβύσματα από μεταλλικά ελάσματα· μηχανικές 
στεγανοποιήσεις  

28.29.3 Βιομηχανικά, οικιακά και άλλα μηχανήματα ζύγισης και μέτρησης 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τα εργαλεία ακριβείας των μηχανοτεχνιτών  

28.29.31 Μηχανήματα ζύγισης για βιομηχανικούς σκοπούς· συσκευές για 
διαρκή ζύγιση προϊόντων στους ιμάντες μεταφοράς· σταθερές συσκευές 
ζύγισης και συσκευές εκφόρτωσης προκαθορισμένου βάρους  

28.29.32 Ατομικά και οικιακά μηχανήματα και συσκευές ζύγισης 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τα αλφάδια, τις μετροταινίες και παρόμοια εργαλεία χεριού  

28.29.39 Άλλα μηχανήματα ζύγισης και μέτρησης 

28.29.4 Φυγοκεντρικές μηχανές, στιλβωτικοί κύλινδροι (μάγγανα) και 
αυτόματοι πωλητές  

28.29.41 Φυγοκεντρικές μηχανές,  π.δ.κ.α.  

28.29.42 Στιλβωτικοί κύλινδροι ή άλλες μηχανές έλασης, εκτός όσων 
προορίζονται για μέταλλο ή γυαλί  

28.29.43 Αυτόματες μηχανές πώλησης προϊόντων  

28.29.5 Πλυντήρια πιάτων, επαγγελματικού τύπου  

28.29.50 Πλυντήρια πιάτων, επαγγελματικού τύπου  

28.29.6 Μηχανήματα, π.δ.κ.α. για την επεξεργασία υλικών με μέθοδο που 
συνεπάγεται μεταβολή της θερμοκρασίας  

28.29.60 Μηχανήματα, π.δ.κ.α. για την επεξεργασία υλικών με μέθοδο που 
συνεπάγεται μεταβολή της θερμοκρασίας  

28.29.7 Μη ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές για μαλακή συγκόλληση, 
σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση και μέρη τους· μηχανήματα και 
συσκευές που λειτουργούν με αέριο για την επιφανειακή σκλήρυνση 
(βάψιμο)  

28.29.70 Μη ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές για μαλακή συγκόλληση, 
σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· μηχανήματα και συσκευές που 
λειτουργούν με αέριο για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)  

28.29.8 Μέρη άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης, π.δ.κ.α.  

28.29.81 Μέρη αεριογεννητριών αερίου ή νερού  

28.29.82 Μέρη φυγοκεντρικών μηχανών· μέρη μηχανημάτων και συσκευών 
διήθησης ή καθαρισμού για υγρά ή αέρια  

28.29.83 Μέρη στιλβωτικών κυλίνδρων ή άλλων μηχανών έλασης· μέρη 
μηχανημάτων ψεκασμού· σταθμά για μηχανές ζύγισης  

28.29.84 Μέρη μηχανημάτων που δεν περιέχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, 
π.δ.κ.α.  

28.29.85 Μέρη πλυντηρίων πιάτων και μηχανών καθαρίσματος, γεμίσματος, 
συσκευασίας και περιτυλίξεως  

28.29.86 Μέρη μη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· μηχανήματα και 
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συσκευές που λειτουργούν με αέριο για την επιφανειακή σκλήρυνση 
(βάψιμο)  

28.29.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης, π.δ.κ.α.  

28.29.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης, π.δ.κ.α.  

28.3 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα  

28.30 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα  

28.30.1 Μονοαξονικοί χειροδηγούμενοι ελκυστήρες  

28.30.10 Μονοαξονικοί χειροδηγούμενοι ελκυστήρες  

28.30.2 Άλλοι γεωργικοί ελκυστήρες 

28.30.21 Ελκυστήρες, ισχύος <=37 kW  

28.30.22 Ελκυστήρες, ισχύος > 37 kW αλλά <= 59 kW  

28.30.23 Ελκυστήρες, ισχύος > 59 kW  

28.30.3 Μηχανήματα εδάφους  

28.30.31 Άροτρα  

28.30.32 Σβάρνες, αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, σκαλιστήρια και 
τσάπες  

28.30.33 Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης  

28.30.34 Διασκορπιστές κοπριάς και διανομείς λιπασμάτων  

28.30.39 Άλλα μηχανήματα εδάφους  

28.30.4 Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα  

28.30.40 Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά 
γήπεδα  

28.30.5 Θεριστικά μηχανήματα  

28.30.51 Χορτοκοπτικές μηχανές (συμπεριλαμβάνονται οι ράβδοι κοπής για 
συναρμολόγηση σε ελκυστήρες), π.δ.κ.α.  

28.30.52 Μηχανήματα κοπής και ξήρανσης σανού  

28.30.53 Μηχανές δεματισμού αχύρου ή χορτονομής (συμπεριλαμβάνονται 
οι συλλεκτικές-συμπιεστικές μηχανές)  

28.30.54 Θεριστικά μηχανήματα ριζών ή βολβών  

28.30.59 Θεριστικά και αλωνιστικά μηχανήματα, π.δ.κ.α.  

28.30.6 Μηχανήματα για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή 
κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική  

28.30.60 Μηχανήματα για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή 
κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική  

28.30.7 Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν 
συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς  
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28.30.70 Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν 
συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς  

28.30.8 Άλλα γεωργικά μηχανήματα  

28.30.81 Μηχανές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση αυγών, 
φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, εκτός σπόρων, σιτηρών ή 
αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών  

28.30.82 Αρμεκτικές μηχανές  

28.30.83 Μηχανήματα για την παρασκευή ζωοτροφών  

28.30.84 Επωαστήρες και αναθρεφτήρες πουλερικών  

28.30.85 Πτηνοτροφικά μηχανήματα  

28.30.86 Γεωργικά, κηπευτικά, δασοκομικά, πτηνοτροφικά ή μελισσοκομικά 
μηχανήματα, π.δ.κ.α.  

28.30.9 Μέρη αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής γεωργικών και 
δασοκομικών μηχανημάτων 

28.30.91 Μέρη θεριστικών και αλωνιστικών μηχανημάτων, π.δ.κ.α.  

28.30.92 Μέρη μηχανημάτων εδάφους  

28.30.93 Μέρη άλλων αγροτικών μηχανημάτων  

28.30.94 Μέρη αρμεκτικών μηχανών και γαλακτοκομικών μηχανημάτων, 
π.δ.κ.α.  

28.30.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  

28.4 Μηχανήματα μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανές  

28.41 Μηχανήματα μορφοποίησης μετάλλου  

28.41.1 Εργαλειομηχανές για κατεργασία μετάλλου με λέιζερ και παρόμοιο 
τρόπο· μηχανουργεία για κατεργασία μετάλλου και παρόμοια είδη 

28.41.11 Εργαλειομηχανές για κατεργασία μετάλλου με αφαίρεση ύλης, με 
λέιζερ, με υπερήχους και παρόμοιες μεθόδους  

28.41.12 Μηχανουργεία, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών 
θέσεων, για την κατεργασία μετάλλου  

28.41.2 Τόρνοι, τρυπάνια και φρέζες για την κατεργασία μετάλλου  

28.41.21 Τόρνοι για αφαίρεση μετάλλου  

28.41.22 Εργαλειομηχανές για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή τη 
λειοτρίβηση μετάλλων· εργαλειομηχανές για την κατασκευή εξωτερικών και 
εσωτερικών σπειρωμάτων σε μέταλλα, π.δ.κ.α.  

28.41.23 Εργαλειομηχανές για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, 
τρόχισμα ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα  

28.41.24 Εργαλειομηχανές για πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες 
κοπής σε μέταλλα  

28.41.3 Άλλες εργαλειομηχανές για την κατεργασία μετάλλου  
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28.41.31 Μηχανές κάμψης, αναδίπλωσης και ευθυγράμμισης μετάλλου 

28.41.32 Μηχανές διάτμησης, διατμητικής διάτρησης και μερικής διάτμησης 
μετάλλου  

28.41.33 Μηχανές και σφυριά για σφυρηλασία ή ανισόπαχη τύπωση· 
υδραυλικές πρέσες και πρέσες για την κατεργασία μετάλλου, π.δ.κ.α  

28.41.34 Εργαλειομηχανές, π.δ.κ.α. για την κατεργασία μετάλλου, 
επιτηγμένων μεταλλικών καρβιδίων ή κεραμομεταλλουργικών ενώσεων, 
χωρίς αφαίρεση υλικού  

28.41.4 Μέρη και εξαρτήματα για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλων  

28.41.40 Μέρη και εξαρτήματα για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλων   

28.41.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου  

28.41.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου  

28.49 Άλλες εργαλειομηχανές 

28.49.1 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, ξύλου και παρόμοιων 
σκληρών υλικών  

28.49.11 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, κεραμικών υλικών, 
σκυροδέματος ή παρόμοιων ορυκτών υλικών ή για την ψυχρή κατεργασία 
του γυαλιού  

28.49.12 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία ξύλου, φελλού, κόκαλου, 
σκληρού ελαστικού, σκληρού πλαστικού ή παρόμοιων σκληρών υλικών· 
μηχανήματα γαλβανοπλαστικής  

28.49.2 Εργαλειοφορείς  

28.49.21 Εργαλειοφορείς και κεφαλές ελικοτομής αυτόματου ανοίγματος, για 
εργαλειομηχανές  

28.49.22 Διατάξεις στερέωσης των προς επεξεργασία τεμαχίων για 
εργαλειομηχανές  

28.49.23 Κεφαλές διαίρεσης και άλλα ειδικά προσαρτήματα για 
εργαλειομηχανές  

28.49.24 Μέρη και εξαρτήματα για εργαλειομηχανές κατεργασίας ξύλου, 
φελλού, πέτρας, σκληρού ελαστικού και παρόμοιων σκληρών υλικών  

28.49.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων εργαλειομηχανών  

28.49.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων εργαλειομηχανών  

28.9 Άλλα μηχανήματα ειδικής χρήσης  

28.91 Μηχανήματα για τη μεταλλουργία 

28.91.1 Μηχανήματα για τη μεταλλουργία και μέρη τους 

28.91.11 Μετατροπείς (μεταλλάκτες), χοάνες χυτηρίων, μήτρες χελωνών και 
μηχανές χύτευσης· έλαστρα μετάλλων  
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28.91.12 Μέρη μηχανημάτων για τη μεταλλουργία· μέρη ελάστρων μετάλλων  

28.91.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

28.91.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

28.92 Μηχανήματα ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών  

28.92.1 Μηχανήματα ορυχείων  

28.92.11 Ανυψωτήρες και ιμάντες μεταφοράς συνεχούς λειτουργίας, για 
υπόγεια χρήση  

28.92.12 Μηχανήματα κοπής άνθρακα ή βράχων και μηχανήματα διάνοιξης 
σηράγγων· άλλα μηχανήματα γεώτρησης και διάνοιξης φρεάτων  

28.92.2 Άλλα αυτοκινούμενα μηχανήματα μετακίνησης, ισοπέδωσης, 
εξομάλυνσης, απόξεσης, εκσκαφής, συμπίεσης, σύνθλιψης ή εξόρυξης για 
γαίες, ορυκτά ή μεταλλεύματα (συμπεριλαμβανομένων των μπουλντόζων, 
των μηχανικών φτυαριών και των οδοστρωτήρων)  

28.92.21 Αυτοκινούμενες μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες  

28.92.22 Αυτοκινούμενοι ισοπεδωτήρες και ομαλυντήρες  

28.92.23 Αυτοκινούμενοι αποξέστες  

28.92.24 Αυτοκινούμενοι συμπιεστήρες και οδοστρωτήρες  

28.92.25 Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές πρόσθιας φόρτωσης 

28.92.26 Αυτοκινούμενα μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς και πτυοφόροι 
φορτωτές, στα οποία η υπερκατασκευή μπορεί να κάνει στροφή 360o, εκτός 
των πτυοφόρων φορτωτών πρόσθιας φόρτωσης  

28.92.27 Άλλα αυτοκινούμενα μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς και πτυοφόροι 
φορτωτές· άλλα αυτοκινούμενα μηχανήματα ορυχείων  

28.92.28 Μετωπικοί και γωνιακοί κοπτήρες προωθητών  

28.92.29 Ανατρεπόμενα οχήματα κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται 
εκτός του οδικού δικτύου  

28.92.3 Άλλα μηχανήματα εκσκαφής  

28.92.30 Άλλα μηχανήματα εκσκαφής  

28.92.4 Μηχανήματα για διαλογή, άλεση, ανάμειξη και παρόμοια 
επεξεργασία γαιών, λίθων, μεταλλευμάτων και άλλων ορυκτών ουσιών 

28.92.40 Μηχανήματα για διαλογή, άλεση, ανάμειξη και παρόμοια 
επεξεργασία γαιών, λίθων, μεταλλευμάτων και άλλων ορυκτών ουσιών  

28.92.5 Ελκυστήρες τοποθέτησης τροχαίου υλικού  

28.92.50 Ελκυστήρες τοποθέτησης τροχαίου υλικού  

28.92.6 Μέρη μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών  

28.92.61 Μέρη μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής· 
μέρη γερανών  
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28.92.62 Μέρη μηχανημάτων για διαλογή, άλεση ή άλλη επεξεργασία γαιών, 
λίθων και παρόμοιων υλικών  

28.92.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών  

28.92.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών  

28.93 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 

28.93.1 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού, εκτός από 
τα μέρη τους  

28.93.11 Μηχανήματα αποκορύφωσης γάλακτος (κορυφολόγοι)  

28.93.12 Γαλακτοκομικά μηχανήματα  

28.93.13 Μηχανήματα για την άλεση ή την κατεργασία δημητριακών ή 
οσπρίων, π.δ.κ.α.  

28.93.14 Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή κρασιού, 
μηλίτη, φρουτοχυμών και παρόμοιων ποτών  

28.93.15 Μη ηλεκτρικοί φούρνοι αρτοποιίας· μη οικιακός εξοπλισμός για 
μαγείρεμα ή ζέσταμα φαγητού  

28.93.16 Ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων 

28.93.17 Μηχανήματα, π.δ.κ.α. για τη βιομηχανική προετοιμασία ή 
παρασκευή τροφίμων ή ποτών (συμπεριλαμβάνονται λίπη ή έλαια)  

28.93.19 Μηχανήματα για την προετοιμασία και παρασκευή του καπνού, 
π.δ.κ.α.  

28.93.2 Μηχανές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση σπόρων, 
σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών  

28.93.20 Μηχανές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση σπόρων, 
σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών  

28.93.3 Μέρη μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών και 
καπνού  

28.93.31 Μέρη μηχανημάτων για την επεξεργασία ποτών  

28.93.32 Μέρη μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων  

28.93.33 Μέρη μηχανημάτων για την επεξεργασία καπνού  

28.93.34 Μέρη μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση 
σπόρων, σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών  

28.93.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού  

28.93.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού  

28.94 Μηχανήματα για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών  

28.94.1 Μηχανήματα για την προετοιμασία, κλώση, ύφανση και πλέξη 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων  
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28.94.11 Μηχανήματα διέλασης, επεκτατικής ολκής, τεξτουραρίσματος ή 
κοπής τεχνητών κλωστοϋφαντουργικών υλών· μηχανές για την 
προετοιμασία κλωστοϋφαντουργικών ινών  

28.94.12 Μηχανές κλώσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· μηχανές 
διπλιάσματος, στρίψης, περιέλιξης ή αναπήνισης κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων  

28.94.13 Υφαντικές μηχανές  

28.94.14 Πλεκτομηχανές· ραπτοπλεκτομηχανές και παρόμοιες μηχανές· 
μηχανές κατασκευής θυσάνων  

28.94.15 Βοηθητικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές 
επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· μηχανήματα εκτύπωσης 
υφασμάτων  

28.94.2 Άλλα μηχανήματα παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
και ειδών ένδυσης (συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές)  

28.94.21 Μηχανήματα για την πλύση, τον καθαρισμό, το στύψιμο, το 
σιδέρωμα, το πρεσάρισμα, τη βαφή, την αναπήνιση και παρόμοιες εργασίες 
υφαντουργικού νήματος και υφασμάτων· μηχανήματα για το φινίρισμα του 
πιλήματος  

28.94.22 Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων· μηχανές στεγνού καθαρισμού· 
στεγνωτήρια με χωρητικότητα άνω των δέκα κιλών  

28.94.23 Φυγοκεντρικά στεγνωτήρια ρούχων  

28.94.24 Ραπτομηχανές, εκτός των ραπτομηχανών για βιβλία και των 
οικιακών ραπτομηχανών  

28.94.3 Μηχανήματα για κατεργασία προβιών ή δερμάτων ή για την 
κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων και άλλων ειδών  

28.94.30 Μηχανήματα για κατεργασία προβιών ή δερμάτων ή για την 
κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων και άλλων ειδών  

28.94.4 Ραπτομηχανές οικιακού τύπου  

28.94.40 Ραπτομηχανές οικιακού τύπου  

28.94.5 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών ύφανσης και κλώσης και μηχανών για 
άλλη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης και 
για την κατεργασία δερμάτων  

28.94.51 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών κλώσης και ύφανσης  

28.94.52 Μέρη μηχανημάτων για άλλη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και ειδών ένδυσης και για την κατεργασία δερμάτων  

28.94.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων για τη βιομηχανία παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών 

28.94.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων για τη βιομηχανία παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών 

28.95 Μηχανήματα για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού  

28.95.1 Μηχανήματα για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού και μέρη τους  
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28.95.11 Μηχανήματα για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού, εκτός από 
τα μέρη τους  

28.95.12 Μέρη μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού  

28.95.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού  

28.95.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού  

28.96 Μηχανήματα παραγωγής πλαστικών και ελαστικών υλών  

28.96.1 Μηχανήματα, π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού και ελαστικού ή 
για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά  

28.96.10 Μηχανήματα, π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού και ελαστικού 
ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά  

28.96.2 Μέρη μηχανημάτων, π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού και 
ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά  

28.96.20 Μέρη μηχανημάτων, π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού και 
ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά  

28.96.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών υλών  

28.96.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών υλών 

28.99 Άλλα μηχανήματα ειδικής χρήσης, π.δ.κ.α.  

28.99.1 Μηχανήματα εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας   

28.99.11 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας (συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές 
για βιβλία)  

28.99.12 Μηχανήματα, συσκευές και εξοπλισμός για τη στοιχειοθεσία, την 
προετοιμασία και την κατασκευή τυπογραφικών πλακών  

28.99.13 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ (offset), εκτός εκείνων που 
προορίζονται για χρήση σε γραφεία  

28.99.14 Άλλα εκτυπωτικά μηχανήματα, εκτός εκείνων που προορίζονται για 
χρήση σε γραφεία 

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

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

28.99.3 Μηχανήματα ειδικής χρήσης, π.δ.κ.α.  

28.99.31 Ξηραντήρια ξυλείας, χαρτοπολτού, χαρτιού ή χαρτονιού· 
στεγνωτήρια μη οικιακής χρήσης π.δ.κ.α. 
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28.99.32 Περιστρεφόμενες εξέδρες με μέσα διασκέδασης, κούνιες, περίπτερα 
σκοποβολής και άλλα είδη διασκέδασης υπαίθριων χώρων πανηγύρεων 

28.99.39 Μηχανισμός εκτόξευσης αεροσκαφών, ανασχετικά όργανα ή 
παρόμοιος εξοπλισμός, συσκευές ζυγοστάθμισης, μηχανήματα ειδικής 
χρήσης, π.δ.κ.α.  

28.99.4 Μέρη μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας  

28.99.40 Μέρη μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας  

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

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

28.99.52 Μέρη άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  

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

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

29 Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα  

29.1 Μηχανοκίνητα οχήματα  

29.10 Μηχανοκίνητα οχήματα  

29.10.1 Κινητήρες εσωτερικής καύσης του είδους που χρησιμοποιείται στα 
μηχανοκίνητα οχήματα  

29.10.11 Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους 
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού <= 1.000 cm³   

29.10.12 Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους 
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού > 1.000 cm³   | 

29.10.13 Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης για οχήματα στους 
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση  

29.10.2 Επιβατικά αυτοκίνητα  

29.10.21 Οχήματα με κινητήρα στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με 
σπινθηριστή, κυλινδρισμού <= 1.500 cm³, καινούργια  

29.10.22 Οχήματα με κινητήρα στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με 
σπινθηριστή, κυλινδρισμού > 1.500 cm³, καινούργια  

29.10.23 Οχήματα με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης στον οποίο 
ή ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), καινούργια  

29.10.24 Άλλα μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά επιβατών  

  

29.10.3 Μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων 
επιβατών  
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29.10.30 Μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων 
επιβατών 

29.10.4 Μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων  

29.10.41 Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων με εμβολοφόρο κινητήρα 
εσωτερικής καύσης στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή 
ημιντίζελ), καινούργια  

29.10.42 Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με εμβολοφόρο κινητήρα 
εσωτερικής καύσης στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλα 
οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, καινούργια  

29.10.43 Οδικοί ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα οχήματα  

29.10.44 Πλαίσια εξοπλισμένα με κινητήρες, για αυτοκίνητα οχήματα 

29.10.5 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης  

29.10.51 Γερανοφόρα φορτηγά  

29.10.52 Οχήματα που κινούνται πάνω στο χιόνι· οχήματα που 
χρησιμοποιούνται στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα, με 
κινητήρες  

29.10.59 Μηχανοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης, π.δ.κ.α.  

29.10.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανοκίνητων οχημάτων  

29.10.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μηχανοκίνητων οχημάτων  

29.2 Αμαξώματα για μηχανοκίνητα οχήματα·  ρυμουλκούμενα και 
ημιρυμουλκούμενα οχήματα 

29.20 Αμαξώματα για μηχανοκίνητα οχήματα· ρυμουλκούμενα και 
ημιρυμουλκούμενα οχήματα 

29.20.1 Αμαξώματα για μηχανοκίνητα οχήματα  

29.20.10 Αμαξώματα για μηχανοκίνητα οχήματα  

29.20.2 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα· εμπορευματοκιβώτια  

29.20.21 Εμπορευματοκιβώτια ειδικά σχεδιασμένα για να μεταφέρονται από 
ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα  

29.20.22 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα τύπου τροχόσπιτου, για 
κατοίκηση ή κατασκήνωση  

29.20.23 Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα  

29.20.3 Μέρη ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων και άλλων οχημάτων, 
μη μηχανοκίνητων  

29.20.30 Μέρη ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων και άλλων οχημάτων, 
μη μηχανοκίνητων  

29.20.4 Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και 
εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
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- τη θωράκιση λιμουζίνων για σκοπούς προστασίας των επιβατών 

-τις εργασίες χρονισμού σε μηχανοκίνητα οχήματα 

- τις υπηρεσίες προσαρμογής των μηχανοκίνητων οχημάτων στις απαιτήσεις του 
πελάτη 

Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των μηχανοκίνητων οχημάτων που 
κατατάσσονται στην τάξη 45.20 

29.20.40 Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και 
εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.20.5 Υπηρεσίες εξοπλισμού τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών  

29.20.50 Υπηρεσίες εξοπλισμού τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών  

29.20.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.3 Μέρη και εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα  

29.31 Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός για μηχανοκίνητα οχήματα  

29.31.1 Συρμάτινες διατάξεις ανάφλεξης και άλλες συρμάτινες διατάξεις των 
τύπων που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία  

29.31.10 Συρμάτινες διατάξεις ανάφλεξης και άλλες συρμάτινες διατάξεις των 
τύπων που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία  

29.31.2 Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός για οχήματα και μέρη τους 

29.31.21 Σπινθηριστές (μπουζί), μαγνητοηλεκτρικές συσκευές ανάφλεξης· 
δυναμομαγνητοηλεκτρικές συσκευές· μαγνητικοί σφόνδυλοι· διανομείς· 
πηνία ανάφλεξης  

29.31.22 Κινητήρες εκκίνησης και εκκινητές-γεννήτριες διπλής χρήσης· 
άλλες γεννήτριες και άλλος εξοπλισμός  

29.31.23 Ηλεκτρικός εξοπλισμός σηματοδότησης, υαλοκαθαριστήρες, 
ηλεκτρικές διατάξεις για τη διάλυση του πάγου και του αχνού για 
μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες  

29.31.3 Μέρη άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα και 
μοτοσυκλέτες  

29.31.30 Μέρη άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα και 
μοτοσυκλέτες  

29.31.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα  

29.31.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα  

29.32 Άλλα μέρη και εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα  
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29.32.1 Καθίσματα για μηχανοκίνητα οχήματα  

29.32.10 Καθίσματα για μηχανοκίνητα οχήματα  

29.32.2 Ζώνες ασφαλείας, αερόσακοι και μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων  

29.32.20 Ζώνες ασφαλείας, αερόσακοι και μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων  

29.32.3 Μέρη και εξαρτήματα, π.δ.κ.α., για μηχανοκίνητα οχήματα  

29.32.30 Μέρη και εξαρτήματα, π.δ.κ.α., για μηχανοκίνητα οχήματα  

29.32.9 Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α.· υπηρεσίες συναρμολόγησης πλήρων 
συλλογών  κατασκευής για αυτοκίνητα οχήματα στα πλαίσια της 
παραγωγικής διεργασίας· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας κατασκευής άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα 
οχήματα  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες συναρμολόγησης ολοκληρωμένων συλλογών για την κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.32.91 Υπηρεσίες υπεργολαβίας για τη συναρμολόγηση ολοκληρωμένων 
συνόλων μηχανοκίνητων οχημάτων  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τη συναρμολόγηση μερών μη ίδιας κατασκευής (αγορασθέντων ή 
προμηθευθέντων) της τάξης 29.32.30 σε ολοκληρωμένα σύνολα, π.χ. 
συναρμολόγηση εξοπλισμού εξάτμισης, τροχών ή προφυλακτήρων  

29.32.92 Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α.  

29.32.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα  

30 Άλλος εξοπλισμός μεταφορών  

30.1 Πλοία και σκάφη  

30.11 Πλοία και πλωτές κατασκευές  

30.11.1 Πολεμικά πλοία  

30.11.10 Πολεμικά πλοία  

30.11.2 Πλοία και παρόμοια σκάφη για τη μεταφορά επιβατών ή 
εμπορευμάτων  

30.11.21 Κρουαζιερόπλοια, σκάφη εκδρομών και παρόμοια σκάφη για τη 
μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγά  

30.11.22 Δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, προϊόντων 
πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υγροποιημένου αερίου για ποντοπόρα 
σκάφη 

30.11.23 Πλοία ψυγεία, εκτός δεξαμενόπλοιων  

30.11.24 Πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου  

30.11.3 Αλιευτικά σκάφη και άλλα ειδικά σκάφη  
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30.11.31 Αλιευτικά σκάφη· πλοία-εργοστάσια και άλλα σκάφη για την 
κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων  

30.11.32 Άλλα σκάφη μη μεταφοράς φορτίων 

30.11.33 Βυθοκόροι· πλοία-φάροι, πλωτοί γερανοί· άλλα σκάφη  

30.11.4 Παράκτια σκάφη και υποδομή  

30.11.40 Παράκτια σκάφη και υποδομή | 

30.11.5 Άλλες πλωτές κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, 
πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, 
σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών )  

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τα καθίσματα για πλοία και πλωτές κατασκευές 

30.11.50 Άλλες πλωτές κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, 
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 
διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  

30.11.91 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών 
εξεδρών και κατασκευών  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τις εξειδικευμένες υπηρεσίες εσωτερικού εξοπλισμού πλοίων και πλωτών 
εξεδρών, π.χ. ξυλουργικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις κλιματισμού 

- τις εξειδικευμένες υπηρεσίες βαφής πλοίων, 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  

30.12 Σκάφη αναψυχής και αθλητισμού 

30.12.1 Σκάφη αναψυχής και αθλητισμού  

30.12.11 Ιστιοφόρα (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισμό με ή 
χωρίς βοηθητικό κινητήρα  

30.12.12 Φουσκωτά σκάφη για αναψυχή ή αθλητισμό  

30.12.19 Άλλα σκάφη για αναψυχή ή αθλητισμό· κωπήλατες βάρκες και κανό  

30.12.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.12.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.2 Σιδηροδρομικές άμαξες και τροχαίος εξοπλισμός σιδηροδρόμων 

30.20 Σιδηροδρομικές άμαξες και τροχαίος εξοπλισμός σιδηροδρόμων  
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30.20.1 Σιδηροδρομικές άμαξες και εφοδιοφόρα  

30.20.11 Σιδηροδρομικές άμαξες που κινούνται με εξωτερική πηγή 
ηλεκτρισμού  

30.20.12 Ντηζελοηλεκτρικές άμαξες  

30.20.13 Άλλες σιδηροδρομικές άμαξες· εφοδιοφόρα  

30.20.2  Αυτοκινούμενες σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές αυτοκινητάμαξες, 
σκευοφόροι, εκτός των οχημάτων συντήρησης ή επισκευής  

30.20.20 Αυτοκινούμενες σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές 
αυτοκινητάμαξες, σκευοφόροι, εκτός των οχημάτων συντήρησης ή 
επισκευής  

30.20.3 Άλλος τροχαίος εξοπλισμός  

30.20.31 Οχήματα συντήρησης ή επισκευής σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων  

30.20.32  Σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές επιβατικές αυτοκινητάμαξες, μη 
αυτοκινούμενες· σκευοφόροι και άλλα οχήματα ειδικής χρήσης  

30.20.33  Σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές σκευοφόροι και βαγόνια για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων, μη αυτοκινούμενα  

30.20.4  Μέρη μηχανών ή τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων ή 
τροχιοδρόμων· μόνιμο υλικό και εξαρτήματα και μέρη τους· μηχανικός 
εξοπλισμός ελέγχου της κυκλοφορίας  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τα καθίσματα των σιδηροδρομικών βαγονιών 

30.20.40  Μέρη μηχανών ή τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων ή 
τροχιοδρόμων· μόνιμο υλικό και εξαρτήματα και μέρη τους· μηχανικός 
εξοπλισμός ελέγχου της κυκλοφορίας  

30.20.9  Υπηρεσίες ανακατασκευής και εξοπλισμού («ολοκλήρωσης») 
μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων· 
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής μηχανών και τροχαίου 
εξοπλισμού σιδηροδρόμων  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες ανακατασκευής μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων 
και   

  τροχιοδρόμων 

- τις εξειδικευμένες υπηρεσίες εξοπλισμού μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού  

  σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων, π.χ. την εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού, 

  κλιματισμού, καθισμάτων, εσωτερικής επένδυσης, παραθύρων 

- τις εξειδικευμένες υπηρεσίες βαφής μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού 

  σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων 

30.20.91  Υπηρεσίες ανακατασκευής και εξοπλισμού («ολοκλήρωσης») 
μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων  
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30.20.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής μηχανών και 
τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων  

30.3  Αεροσκάφη και διαστημόπλοια και συναφή μηχανήματα  

30.30  Αεροσκάφη και διαστημόπλοια και συναφή μηχανήματα 

30.30.1  Μηχανές και κινητήρες για αεροσκάφη ή διαστημικά οχήματα·  
εξοπλισμός εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και μέρη του  

30.30.11 Κινητήρες αεροσκαφών στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με 
σπινθηριστή  

30.30.12  Στροβιλοκινητήρες και ελικοστροβιλοκινητήρες  

30.30.13  Κινητήρες αντίδρασης, εκτός των στροβιλοκινητήρων  

30.30.14 Εξοπλισμός εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και μέρη του  

30.30.15 Μέρη αεροσκαφών στα οποία η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή  

30.30.16 Μέρη στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων  

30.30.2 Αερόστατα και πηδαλιουχούμενα· ανεμόπτερα, αιωροπλάνα και 
άλλα μη μηχανοκίνητα αεροσκάφη  

30.30.20 Αερόστατα και πηδαλιουχούμενα· ανεμόπτερα, αιωροπλάνα και 
άλλα μη μηχανοκίνητα αεροσκάφη  

30.30.3 Ελικόπτερα και αεροπλάνα  

30.30.31 Ελικόπτερα  

30.30.32 Αεροπλάνα και άλλα αεροσκάφη, βάρους χωρίς φορτίο <= 2 000 kg  

30.30.33 Αεροπλάνα και άλλα αεροσκάφη, βάρους χωρίς φορτίο > 2 000 kg 
αλλά <= 15 000 kg  

30.30.34 Αεροπλάνα και άλλα αεροσκάφη, βάρους χωρίς φορτίο > 15.000 kg  

30.30.4 Διαστημικά οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων) και 
οχήματα εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) και παρόμοιους 
πυραύλους 

30.30.40 Διαστημικά οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων) και 
οχήματα εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων  

30.30.5 Άλλα μέρη αεροσκαφών και διαστημικών οχημάτων  

30.30.50 Άλλα μέρη αεροσκαφών και διαστημικών οχημάτων  

30.30.6 Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπής αεροσκαφών και κινητήρων 
αεροσκαφών  

30.30.60 Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπής αεροσκαφών και κινητήρων 
αεροσκαφών  

30.30.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
αεροσκαφών, διαστημοπλοίων και συναφών μηχανημάτων  
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30.30.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
αεροσκαφών, διαστημοπλοίων και συναφών μηχανημάτων  

30.4 Στρατιωτικά οχήματα μάχης  

30.40 Στρατιωτικά οχήματα μάχης  

30.40.1 Μηχανοκίνητα άρματα και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και 
μέρη τους  

30.40.10 Μηχανοκίνητα άρματα και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και 
μέρη τους  

30.40.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
στρατιωτικών οχημάτων μάχης  

30.40.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
στρατιωτικών οχημάτων μάχης  

30.9 Εξοπλισμός μεταφορών, π.δ.κ.α.  

30.91 Μοτοσυκλέτες  

30.91.1 Μοτοσυκλέτες και πλευρικά καλάθια μοτοσυκλετών  

30.91.11 Μοτοσυκλέτες και δίτροχα με βοηθητικό κινητήρα με παλινδρομικό 
εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυλινδρισμού <= 50 cm3  

30.91.12 Μοτοσυκλέτες με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής 
καύσης, κυλινδρισμού μεγαλύτερου των > 50 cm³  

30.91.13 Μοτοσυκλέτες, π.δ.κ.α.· πλευρικά καλάθια μοτοσυκλετών 

30.91.2 Μέρη και εξαρτήματα μοτοσυκλετών και πλευρικών καλαθιών 
μοτοσυκλετών  

30.91.20 Μέρη και εξαρτήματα μοτοσυκλετών και πλευρικών καλαθιών 
μοτοσυκλετών 

30.91.3 Κινητήρες εσωτερικής καύσης του είδους που χρησιμοποιείται στις 
μοτοσυκλέτες 

30.91.31 Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους 
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού <= 1.000 cm³ 

30.91.32 Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους 
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού > 1.000 cm³   

30.91.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μοτοσυκλετών 

30.91.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μοτοσυκλετών  

30.92 Ποδήλατα και αναπηρικά αμαξίδια (καροτσάκια) 

30.92.1 Ποδήλατα και άλλα δίτροχα, χωρίς κινητήρα  

30.92.10  Ποδήλατα και άλλα δίτροχα, χωρίς κινητήρα  

30.92.2 Αναπηρικά αμαξίδια (καροτσάκια), εκτός από μέρη και εξαρτήματά 
τους  
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30.92.20 Αναπηρικά αμαξίδια (καροτσάκια), εκτός από μέρη και εξαρτήματά 
τους  

30.92.3 Μέρη και εξαρτήματα για ποδήλατα και άλλα δίτροχα, χωρίς 
κινητήρα, και αναπηρικά αμαξίδια (καροτσάκια) 

30.92.30 Μέρη και εξαρτήματα για ποδήλατα και άλλα δίτροχα, χωρίς 
κινητήρα, και αναπηρικά αμαξίδια (καροτσάκια) 

30.92.4 Παιδικά αμαξίδια (καροτσάκια) και μέρη τους  

30.92.40 Παιδικά αμαξίδια (καροτσάκια) και μέρη τους  

30.92.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων (καροτσιών) 

30.92.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων (καροτσιών) 

30.99 Άλλος εξοπλισμός μεταφορών, π.δ.κ.α.  

30.99.1 Άλλος εξοπλισμός μεταφορών, π.δ.κ.α.  

30.99.10 Άλλος εξοπλισμός μεταφορών, π.δ.κ.α.  

30.99.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, π.δ.κ.α.  

30.99.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, π.δ.κ.α.  

31 Έπιπλα  

31.0 Έπιπλα  

31.00 Καθίσματα και μέρη τους· μέρη επίπλων  

31.00.1 Καθίσματα και μέρη τους  

31.00.11 Καθίσματα, κυρίως με μεταλλικό σκελετό  

31.00.12 Καθίσματα, κυρίως με ξύλινο σκελετό  

31.00.13 Μέρη καθισμάτων  

31.00.14  Άλλα καθίσματα 

31.00.2 Μέρη επίπλων (εκτός καθισμάτων)  

31.00.20 Μέρη επίπλων (εκτός καθισμάτων)  

31.00.9 Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής καθισμάτων  και 
μερών επίπλων 

31.00.91 Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων  

31.00.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
καθισμάτων και μερών επίπλων 

31.01 Έπιπλα γραφείων και καταστημάτων  

31.01.1 Έπιπλα γραφείων και καταστημάτων  

31.01.11 Μεταλλικά έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε γραφεία 
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31.01.12 Ξύλινα έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε γραφεία 

31.01.13 Ξύλινα έπιπλα για καταστήματα  

31.01.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
επίπλων γραφείων και καταστημάτων  

31.01.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
επίπλων γραφείων και καταστημάτων  

31.02 Έπιπλα κουζίνας  

31.02.1 Έπιπλα κουζίνας 

31.02.10 Έπιπλα κουζίνας  

31.02.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
επίπλων κουζίνας  

31.02.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
επίπλων κουζίνας  

31.03 Στρώματα  

31.03.1 Στρώματα  

31.03.11 Στηρίγματα στρωμάτων 

31.03.12 Στρώματα, εκτός από τα στηρίγματα στρωμάτων  

31.03.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
στρωμάτων  

31.03.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
στρωμάτων   

31.09 Άλλα έπιπλα  

31.09.1 Άλλα έπιπλα  

31.09.11 Μεταλλικά έπιπλα, π.δ.κ.α.  

31.09.12 Ξύλινα έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, 
τραπεζαρίες και καθιστικά  

31.09.13 Ξύλινα έπιπλα, π.δ.κ.α.  

31.09.14 Έπιπλα από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά (όπως π.χ. από 
καλάμια, λυγαριές ή μπαμπού)  

31.09.9 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων επίπλων 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες λακαρίσματος, λουστραρίσματος και βαψίματος επίπλων στα 
πλαίσια της διαδικασίας κατασκευής 

Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, που κατατάσσονται 
στο 31.00.91 

- οι υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης επίπλων, που 
κατατάσσονται στο 95.24.10 
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31.09.91 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του 
ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων)  

31.09.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων επίπλων  

32 Άλλα προϊόντα μεταποίησης 

32.1 Κοσμήματα, πολύτιμα αντικείμενα και συναφή είδη  

32.11 Νομίσματα 

32.11.1 Νομίσματα  

32.11.10 Νομίσματα  

32.11.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
νομισμάτων  

32.11.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
νομισμάτων  

32.12 Κοσμήματα και συναφή είδη  

32.12.1 Κοσμήματα και συναφή είδη  

32.12.11 Καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι, 
συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, 
κατεργασμένοι αλλά όχι δεμένοι σε κοσμήματα  

32.12.12 Βιομηχανικά διαμάντια, κατεργασμένα· σκόνες φυσικών ή 
συνθετικών πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- την ανακατασκευή ειδών κοσμηματοποιίας  

32.12.13 Είδη κοσμηματοποιίας και μέρη τους· είδη χρυσοχοΐας ή 
αργυροχοΐας και μέρη τους  

32.12.14 Άλλα είδη από πολύτιμα μέταλλα· είδη από φυσικά ή 
καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους  

32.12.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
κοσμημάτων και συναφών ειδών  

32.12.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
κοσμημάτων και συναφών ειδών  

32.13 Απομιμήσεις κοσμημάτων και συναφή είδη  

32.13.1 Απομιμήσεις κοσμημάτων και συναφή είδη  

32.13.10 Απομιμήσεις κοσμημάτων και συναφή είδη  

32.13.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
απομιμήσεων κοσμημάτων και συναφών ειδών  

32.13.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
απομιμήσεων κοσμημάτων και συναφών ειδών  

32.2 Μουσικά όργανα  

32.20 Μουσικά όργανα  
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32.20.1 Πιάνα, όργανα (εκκλησιαστικά) και άλλα έγχορδα και πνευστά 
μουσικά όργανα, ηλεκτρικά όργανα με κλίμακες πλήκτρων· μετρονόμοι, 
διαπασών· μηχανισμοί για μουσικά κουτιά 

32.20.11 Πιάνα και άλλα έγχορδα μουσικά όργανα με κλίμακα πλήκτρων   

32.20.12 Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα  

32.20.13 Εκκλησιαστικά όργανα με κλίμακα πλήκτρων, αρμόνια και 
παρόμοια όργανα· ακορντεόν και παρόμοια όργανα· φυσαρμόνικες· 
πνευστά όργανα   

32.20.14 Μουσικά όργανα ή όργανα με κλίμακα πλήκτρων, ο ήχος των 
οποίων παράγεται ή πρέπει να ενισχύεται με ηλεκτρικά μέσα  

32.20.15 Άλλα μουσικά όργανα  

32.20.16 Μετρονόμοι, διαπασών και πνευστά διαπασών· μηχανισμοί για 
μουσικά κουτιά· χορδές μουσικών οργάνων  

32.20.2 Μέρη και εξαρτήματα μουσικών οργάνων 

32.20.20 Μέρη και εξαρτήματα μουσικών οργάνων  

32.20.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μουσικών οργάνων  

32.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μουσικών οργάνων 

32.3 Αθλητικά είδη  

32.30 Αθλητικά είδη  

32.30.1 Αθλητικά είδη  

32.30.11 Χιονοπέδιλα και άλλος εξοπλισμός για χιονοπέδιλα, εκτός 
υποδημάτων· παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα· μέρη τους  

32.30.12  Είδη χιονοπέδιλων  

32.30.13 Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδες, ιστιοσανίδες και άλλος 
εξοπλισμός για ναυτικά αθλήματα  

32.30.14 Είδη και εξοπλισμός γυμναστηρίων ή αθλητικά είδη και αθλητικός 
εξοπλισμός  

32.30.15 Άλλα είδη και εξοπλισμός για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες· 
κολυμβητικές δεξαμενές και δεξαμενές κωπηλασίας  

32.30.16 Καλάμια ψαρέματος, άλλα σύνεργα ψαρέματος με πετονιά· είδη 
κυνηγιού ή ψαρέματος, π.δ.κ.α. 

32.30.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
αθλητικών ειδών  

32.30.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
αθλητικών ειδών 

32.4 Παιχνίδια κάθε είδους  

32.40 Παιχνίδια κάθε είδους  
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32.40.1 Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις· παιχνίδια 
που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις· μέρη τους  

32.40.11 Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις 

32.40.12 Παιχνίδια που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις 

32.40.13 Μέρη και εξαρτήματα για κούκλες που αναπαριστούν ανθρώπινες 
υπάρξεις 

32.40.2 Παιδικά τρένα και τα εξαρτήματά τους· άλλα μοντέλα ή  κατασκευές 
υπό κλίμακα και κατασκευαστικά παιχνίδια 

32.40.20 Παιδικά τρένα και τα εξαρτήματά τους· άλλα μοντέλα ή  κατασκευές 
υπό κλίμακα και κατασκευαστικά παιχνίδια 

32.40.3 Άλλα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών μουσικών 
οργάνων  

32.40.31 Τροχοφόρα παιχνίδια σχεδιασμένα για να επιβαίνουν παιδιά· 
καροτσάκια για κούκλες  

32.40.32 Συναρμολογούμενα παιγνίδια-σπαζοκεφαλιές 

32.40.39 Παιχνίδια κάθε είδους, π.δ.κ.α.  

32.40.4 Άλλα παιχνίδια  

32.40.41 Παιγνιόχαρτα (τράπουλες)  

32.40.42 Είδη για σφαιριστήρια, είδη για λούνα πάρκ, για επιτραπέζια 
παιχνίδια ή για παιχνίδια συναναστροφής· άλλα παιχνίδια που λειτουργούν 
με νομισματοδέκτη ή με δισκέτα  

32.40.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων παιχνιδιών κάθε είδους 

32.40.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων παιχνιδιών κάθε είδους 

32.5 Ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα και προμήθειες  

32.50 Ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα και προμήθειες 

32.50.1 Ιατρικά, χειρουργικά και οδοντιατρικά όργανα και συσκευές 

32.50.11 Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούνται στην 
οδοντιατρική αγωγή 

32.50.12 Ιατρικοί, χειρουργικοί ή εργαστηριακοί αποστειρωτήρες  

32.50.13 Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωληνίσκοι και παρόμοια είδη· 
οφθαλμικά και άλλα όργανα και συσκευές, π.δ.κ.α.  

32.50.2 Θεραπευτικά όργανα και συσκευές· συσκευές μετρήσεων, προθέσεις 
(τεχνητά μέλη) και ορθοπεδικές συσκευές  

32.50.21 Θεραπευτικά όργανα και συσκευές· αναπνευστικές συσκευές    

32.50.22 Τεχνητές αρθρώσεις· ορθοπεδικές συσκευές· τεχνητά δόντια· 
οδοντικά εξαρτήματα· τεχνητά μέλη του σώματος, π.δ.κ.α.  

32.50.23 Μέρη και εξαρτήματα προθέσεων (τεχνητών μελών) και 
ορθοπεδικών συσκευών  
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32.50.3 Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την 
κτηνιατρική · καθίσματα κομμωτηρίων και παρόμοια καθίσματα και μέρη 
τους  

32.50.30 Έπιπλα για την ιατρική, τη  χειρουργική, την οδοντιατρική ή την 
κτηνιατρική · καθίσματα κομμωτηρίων και παρόμοια καθίσματα και μέρη 
τους 

32.50.4 Γυαλιά, φακοί και μέρη τους  

32.50.41 Φακοί επαφής· φακοί γυαλιών από οποιοδήποτε υλικό  

32.50.42 Γυαλιά, προφυλακτικά γυαλιά και παρόμοια είδη, διορθωτικά, 
προστατευτικά ή άλλα  

32.50.43 Σκελετοί και υποστηρίγματα γυαλιών, προφυλακτικών γυαλιών ή 
παρόμοιων ειδών  

32.50.44 Μέρη σκελετών και υποστηριγμάτων γυαλιών, προφυλακτικών 
γυαλιών ή παρόμοιων ειδών  

32.50.5 Άλλα είδη ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης 

32.50.50 Άλλα είδη ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης  

32.50.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών συσκευών  

32.50.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών συσκευών  

32.9 Προϊόντα μεταποίησης π.δ.κ.α.  

32.91 Σκούπες και βούρτσες  

32.91.1 Σκούπες και βούρτσες  

32.91.11 Σκούπες και βούρτσες για οικιακή καθαριότητα  

32.91.12 Οδοντόβουρτσες, ψήκτρες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά της 
κεφαλής και άλλες ψήκτρες για τον ατομικό καλλωπισμό· πινέλα και 
ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση 
των καλλυντικών  

32.91.19  Άλλες βούρτσες π.δ.κ.α. 

32.91.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
σκουπών και βουρτσών  

32.91.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
σκουπών και βουρτσών  

32.99 Άλλα προϊόντα μεταποίησης π.δ.κ.α.  

32.99.1 Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας· γραφίδες και μολύβια, σφραγίδες 
αναγραφής ημερομηνιών, σφράγισης ή αρίθμησης,  μελανοταινίες για 
γραφομηχανές, ταμπόν μελάνης 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τις μάσκες αερίου 

- τον πυρίμαχο και προστατευτικό ρουχισμό ασφαλείας 
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- τα σωσίβια από φελλό 

- τα βύσματα για τα αυτιά και τη μύτη (π.χ. για το κολύμπι και την προστασία από 
τον 

  θόρυβο) 

- τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής ασφαλείας και άλλα μεταλλικά είδη ατομικής 

   προστασίας 

- τις ζώνες ασφαλείας των εργατών σιδηροδρόμων  ή των επιθετικών παικτών 
ράγκμπυ και άλλες ζώνες επαγγελματικής  χρήσης    

32.99.11 Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας και άλλα προϊόντα ασφαλείας  

32.99.12 Στυλογράφοι με σφαιρίδιο· στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη 
από πίλημα ή άλλο πορώδες υλικό· μηχανικά ή κινητά μολύβια  

32.99.13 Πένες για σινική μελάνη· στυλογράφοι μελάνης, άλλοι στυλογράφοι 
και άλλες γραφίδες  

32.99.14 Συλλογές εργαλείων γραφής,  κονδυλοφόροι και θήκες μολυβιών 
και παρόμοιες θήκες· μέρη τους  

32.99.15 Μολύβια, κραγιόνια, λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια, κρητίδες 
(παστέλ), κάρβουνα σχεδίασης, κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες 
ραπτικής  

32.99.16 Πλάκες και πίνακες· σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, 
σφράγισης ή αρίθμησης και παρόμοιων χρήσεων· μελανοταινίες 
γραφομηχανών ή παρόμοιες ταινίες· ταμπόν μελάνης  

32.99.2 Ομπρέλες· μπαστούνια· κουμπιά· μήτρες για κουμπιά· αγκράφες· 
μέρη τους  

32.99.21 Ομπρέλες βροχής και ηλίου· μπαστούνια, ράβδοι — καθίσματα, 
μαστίγια, μαστίγια και παρόμοια είδη  

32.99.22 Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα ομπρελών βροχής ή ηλίου, 
μπαστουνιών, ράβδων-καθισμάτων, μαστιγίων, και παρόμοιων ειδών 

32.99.23 Αγκράφες, σούστες, κόπιτσες και μέρη τους· κουμπιά· φερμουάρ   

32.99.24 Μήτρες για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών· ημιτελή κουμπιά· 
μέρη από φερμουάρ  

32.99.3 Προϊόντα ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοια προϊόντα από 
κλωστοϋφαντουργικά υλικά  

32.99.30 Προϊόντα ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοια προϊόντα από 
κλωστοϋφαντουργικά υλικά  

32.99.4 Αναπτήρες, πίπες και μέρη τους· είδη από εύφλεκτα υλικά· υγρό ή 
υγροποιημένο αέριο για αναπτήρες  

32.99.41 Αναπτήρες τσιγάρων και άλλοι αναπτήρες· πίπες καπνίσματος και 
πίπες για πούρα και τσιγάρα, καθώς και μέρη τους  

32.99.42 Μέρη αναπτήρων· πυροφορικά κράματα· είδη από εύφλεκτα υλικά   

32.99.43 Υγρά ή υγροποιημένα αέρια καύσιμα για αναπτήρες, σε δοχεία 
χωρητικότητας <= 300 cm3 
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32.99.5  Άλλα είδη, π.δ.κ.α.  

32.99.51 Εορταστικά, αποκριάτικα και άλλα ψυχαγωγικά είδη, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-
εκπλήξεις  

32.99.52 Χτένες, τσιμπιδάκια μαλλιών και παρόμοια είδη· φουρκέτες· λαβίδες 
κατσαρώματος· βάσεις και κεφαλές τους  

32.99.53 Όργανα, συσκευές και μοντέλα για επιδείξεις  

32.99.54 Κεριά, κηρωμένα φυτίλια φωτισμού και παρόμοια είδη  

32.99.55 Τεχνητά άνθη, διακοσμητικά φυλλώματα και φρούτα και μέρη τους  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τα φέρετρα 

32.99.59 Διάφορα άλλα είδη, π.δ.κ.α.  

32.99.6 Υπηρεσίες ταρίχευσης  

32.99.60 Υπηρεσίες ταρίχευσης  

32.99.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων προϊόντων μεταποίησης, π.δ.κ.α.  

32.99.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων προϊόντων μεταποίησης, π.δ.κ.α.  

33 Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 

33.1 Υπηρεσίες επισκευής κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού  

33.11 Υπηρεσίες επισκευής κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων  

33.11.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων  

33.11.11 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δομικών μεταλλικών 
προϊόντων  

33.11.12 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δεξαμενών, 
ταμιευτήρων και δοχείων  

33.11.13 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ατμογεννητριών, εκτός των 
λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού  

33.11.14 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όπλων και πυρομαχικών   

33.11.19 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων  

33.12 Υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων  

33.12.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  

33.12.11 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, με 
εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και των δικύκλων 

33.12.12 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, 
άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)  
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33.12.13 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τριβέων (ρουλεμάν), 
οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης, στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μετάδοσης της κίνησης  

33.12.14 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και 
καυστήρων  

Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες, 
βλέπε 43.29.19 

33.12.15 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων  

33.12.16 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)  

33.12.17 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων εργαλείων 
χειρός  

33.12.18 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  

33.12.19 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής 
χρήσης  

33.12.2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  

Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες επισκευής μηχανών κοπής γκαζόν, κλαδευτήρων, κοπτήρων και 
παρόμοιου εξοπλισμού κηπουρικής, βλέπε 95.22.10 

33.12.21 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών 
μηχανημάτων  

33.12.22 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών   

33.12.23 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων  

για τη μεταλλουργία 33.12.24 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών  

33.12.25 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων  επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και καπνού  

33.12.26 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών  

33.12.27 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για την 
παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού  

33.12.28 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων πλαστικών και 
ελαστικών ειδών 

33.12.29 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων άλλων ειδικών 
χρήσεων  

33.13 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  

33.13.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού 
εξοπλισμού  
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33.13.11 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών  
μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης  

33.13.12 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, 
ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού  

33.13.13 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επαγγελματικών οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού  

33.13.19 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

33.14 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού  

33.14.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού  

33.14.11 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής 
και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  

33.14.19 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού 
ηλεκτρικού εξοπλισμού  

33.15 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  

33.15.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  

33.15.10 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  

33.16 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και 
διαστημοπλοίων  

33.16.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και 
διαστημοπλοίων  

33.16.10 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και 
διαστημοπλοίων  

33.17 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών  

33.17.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών  

33.17.11 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών και 
τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων  

33.17.19 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού 
μεταφορών, π.δ.κ.α. 

33.19 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού  

33.19.1 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού  

33.19.10 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού  

33.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  

33.20 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  

33.20.1 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού  

33.20.11 Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβανομένων 
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και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων 
σε βιομηχανικές μονάδες  

33.20.12 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών 
προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού  

33.20.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης  

33.20.21 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών γραφείου και λογιστικών 
μηχανών  

33.20.29 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης, 
π.δ.κ.α. 

33.20.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  

33.20.31 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για τη γεωργία  

33.20.32 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου  

33.20.33 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για τη μεταλλουργία  

33.20.34 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για ορυχεία  

33.20.35 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών και καπνού  

33.20.36 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών  

33.20.37 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού  

33.20.38 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την παραγωγή πλαστικών και ελαστικών  

33.20.39 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης   

33.20.4 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  

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

33.20.42 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού  

33.20.5 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  

33.20.50 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  

33.20.6 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο βιομηχανικών 
διαδικασιών  

33.20.60 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο βιομηχανικών 
διαδικασιών  

33.20.7 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών, π.δ.κ.α.  

33.20.70 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών, π.δ.κ.α.  
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ΤΟΜΕΑΣ Δ  ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

35 Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός 
35.1. Ηλεκτρικό ρεύμα, υπηρεσίες μετάδοσης και διανομής  
35.11   Ηλεκτρικό ρεύμα 
35.11.1 Ηλεκτρικό ρεύμα 
35.11.10  Ηλεκτρικό ρεύμα 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει  : 
-  την ηλεκτρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής, της πυρηνικής, της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας, της ενέργειας που παράγεται από αεροστρόβιλους, 
πετρέλαιο ντίζελ και από άλλες ανανεώσιμες πηγές. 
35.12  Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος  
35.12.1 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος 
35.12.10 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- τις υπηρεσίες λειτουργίας των συστημάτων μετάδοσης του 
ηλεκτρικού ρεύματος από την εγκατάσταση παραγωγής στο σύστημα διανομής. 
 
Από αυτήν την τάξη εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, βλέπε 35.13.10 
- οι υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικών μετρητών, βλέπε. 43.21.10    
35.13  Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
35.13.1.      Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
35.13.10      Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων διανομής (δηλαδή 
αποτελούνται από γραμμές, στύλους, μετρητές και συρματώσεις), τα οποία 
μεταβιβάζουν το ηλεκτρικό ρεύμα που λαμβάνεται από την εγκατάσταση παραγωγής 
ή το σύστημα μετάδοσης στον τελικό καταναλωτή. 
- τη συντήρηση των ηλεκτρικών μετρητών  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος, βλέπε 35.12.10 
- οι υπηρεσίες εγκατάστασης μετρητών, βλέπε 43.21.10 
- η ανάγνωση των ενδείξεων των ηλεκτρικών μετρητών, βλέπε 
82.99.19 
35.14    Υπηρεσίες εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος 
 35.14.1    Υπηρεσίες εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος 
 35.14.10 Υπηρεσίες εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος 
  Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος στον χρήστη 
- τις υπηρεσίες που παρέχονται από μεσίτες ή πράκτορες, οι οποίοι 

κανονίζουν την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω 
συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία 
διαχειρίζονται άλλοι 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας όγκου ανταλλαγών ηλεκτρικού ρεύματος 
και μετάδοσης για ηλεκτρικό ρεύμα 

35.2 Παραγωγή φυσικού αερίου· υπηρεσίες διανομής αερίων 
καυσίμων μέσω αγωγών 
 

35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου 
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35.21.1 Φωταέριο, υδραέριο, πτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, εκτός 
από τα αέρια παράγωγα του πετρελαίου 

35.21.10 Φωταέριο, υδραέριο, πτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, εκτός 
από τα αέρια παράγωγα τουπετρελαίου 
 

  Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή φυσικού αερίου με σκοπό την παροχή φυσικού 

αερίου μέσω ενθράκωσης του άνθρακα από παραπροϊόντα της 
γεωργίας ή από απόβλητα. 

Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- η παραγωγή αργού φυσικού αερίου, βλέπε 06.20.10 
- η παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βλέπε 19.20.3 
- η παραγωγή βιομηχανικών αερίων, βλέπε 20.11.1  

35.22 Υπηρεσίες διανομής αερίων καυσίμων μέσω αγωγών 
35.22.1. Υπηρεσίες διανομής αερίων καυσίμων μέσω αγωγών 
35.22.10 Υπηρεσίες διανομής αερίων καυσίμων μέσω αγωγών 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την διανομή και παροχή αερίων καυσίμων κάθε είδους μέσω 

συστήματος αγωγών 
- την συντήρηση των μετρητών αερίου 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εγκατάστασης των μετρητών αερίου, βλέπε 43.21.10 
- οι  υπηρεσίες μεταφοράς των αερίων μέσω σωληνώσεων, βλέπε 

49.50.11 
- η ανάγνωση των ενδείξεων των μετρητών αερίου, βλέπε 82.99.19 

35.23 Υπηρεσίες εμπορίας αερίου μέσω αγωγών 
35.23.1 Υπηρεσίες εμπορίας αερίου μέσω αγωγών 
35.23.10 Υπηρεσίες εμπορίας αερίου μέσω αγωγών 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες πώλησης αερίου στον χρήστη μέσω αγωγών 
- τις υπηρεσίες μεσιτών ή πρακτόρων, οι οποίοι κανονίζουν την 

πώληση του φυσικού αερίου μέσω συστημάτων διανομής φυσικού 
αερίου, τα οποία διαχειρίζονται άλλοι 

- commodity και μεταφορά ανταλλαγών όγκων για αέρια καύσιμα 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες χονδρεμπορίου για τα αέρια καύσιμα, βλέπε 46.71.13 
- οι υπηρεσίες λιανικού εμπορίου φιαλών φυσικού αερίου, βλέπε 

47.00.85 
35.3  Υπηρεσίες παροχής ατμού και κλιματισμού 
35.30  Υπηρεσίες παροχής ατμού και κλιματισμού 
35.30.1 Ατμός και θερμό νερό· υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού 

νερού 
35.30.11 Ατμός και θερμό νερό 
35.30.12 Υπηρεσίες παροχής ατμού και θερμού νερού μέσω αγωγών 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού για θέρμανση, 

παραγωγή ενέργειας και άλλους σκοπούς 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- η ανάγνωση των ενδείξεων των μετρητών οικιακής θέρμανσης, 

βλέπε 82.99.19 
35.30.2 Πάγος, υπηρεσίες παροχής  ψυχρού αέρα και νερού  
35.30.21 Πάγος, συμπεριλαμβανομένου του πάγου για ψύξη (δηλαδή για 

μη διατροφικούς σκοπούς) 
 
35.30.22 Υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού μέσω αγωγών 
- τις υπηρεσίες παροχής πάγου 

 
 
ΤΟΜΕΑΣ Ε  ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ,  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 
36 Φυσικό νερό · υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού 
36.0 Φυσικό νερό · υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού 
36.00               Φυσικό νερό · υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού 
36.00.1 Φυσικό νερό 
36.00.11 Πόσιμο νερό 
36.00.12 Μη πόσιμο νερό 
36.00.2 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω δικτύου 

διανομής 
36.00.20 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω δικτύου 

διανομής 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες καθαρισμού του νερού για σκοπούς παροχής νερού 
- τις υπηρεσίες επεξεργασίας του νερού για βιομηχανικούς και 

άλλους σκοπούς 
- τις υπηρεσίες διανομής νερού μέσω αγωγών 
- τις υπηρεσίες λειτουργίας αρδευτικών καναλιών 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες διανομής νερού με βυτιοφόρα φορτηγά ή άλλα μέσα. 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες λειτουργίας αρδευτικών συστημάτων για γεωργικούς 

σκοπούς, βλέπε 01.61.10 
- οι υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων για την αποφυγή μόλυνσης, 

βλέπε 37.00.11 
- οι υπηρεσίες εγκατάστασης μετρητών νερού, βλέπε 43.21.10 
- οι υπηρεσίες μεταφοράς νερού μέσω αγωγών (σε μεγάλη 

απόσταση), βλέπε 49.50.19 
- η ανάγνωση των ενδείξεων των μετρητών νερού, βλέπε 82.99.19 

36.00.3 Υπηρεσίες εμπορίας νερού μέσω δικτύου διανομής 
36.00.30 Υπηρεσίες εμπορίας νερού μέσω δικτύου διανομής 
37 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη  
37.0 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη 
37.00 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη 
37.00.1 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 
37.00.11 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μεταφοράς λυμάτων που παρέχονται συνήθως με τη 

χρήση εξοπλισμού όπως είναι οι σωλήνες αποχέτευσης, οι 
υπόνομοι ή οι στραγγιστικοί αγωγοί 

- τις υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των 
ανθρώπινων και βιομηχανικών αποβλήτων, νερού από πισίνες, 
κλπ.) μέσω φυσικών χημικών και βιολογικών διαδικασιών όπως 
είναι η αραίωση, η διαλογή μέσω σχαρών, η διήθηση, η καθίζηση, 
κλπ. 

- τις υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού υπονόμων και 
στραγγιστικών αγωγών, συμπεριλαμβανομένου και του ραβδισμού 
(rodding) των υπονόμων   
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Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- η συλλογή ή ο καθαρισμός του νερού, βλέπε 36.00 
- η διανομή νερού μέσω αγωγών, βλέπε 36.00.20 
- η κατασκευή, επισκευή ή μετατροπή των υπονόμων, βλέπε 

42.21.2 
37.00.12 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών 

δεξαμενών  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εκκένωση και τον καθαρισμό βόθρων και σηπτικών δεξαμενών  
- την εξυπηρέτηση χημικών τουαλετών   
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες απολύμανσης των υπόγειων και επιφανειακών 

υδάτων στο σημείο της μόλυνσης, βλέπε 39.00.11 και 39.00.12 
αντίστοιχα, 

- ο καθαρισμός και η απόφραξη των σωληνώσεων στα κτίρια, βλέπε 
43.22.11 

37.00.2 Λυματολάσπη 
37.00.20 Λυματολάσπη 
38 Υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων·  

υπηρεσίες ανάκτησης υλικών. 
38.1       Απόβλητα· υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων 
38.11   Μη επικίνδυνα απόβλητα· υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων  

αποβλήτων  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων από οικοδομές και 

κατεδαφίσεις  
- τις υπηρεσίες συλλογής και απομάκρυνσης μπαζών, όπως είναι τα 

χαμόκλαδα και τα χαλίκια 
- τις υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων προϊόντων 

κλωστοϋφαντηρίων  
38.11.1 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων 
38.11.11       Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων, δημοτικών  
  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την συλλογή αποβλήτων, η οποία αφορά ειδικά την συλλογή 

ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων υλικών: 
·είτε πρόκειται για προδιαλεγμένα ή ανάμικτα απόβλητα όπως 
χαρτόνι, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβας και οργανικά 
απόβλητα από κατοικίες, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής μέσω 
κάδων απορριμμάτων, τροχοφόρων κάδων ή της αυτοματοποιημένης 
συλλογής σε τακτικά ή μεταβλητά διαστήματα.  

38.11.19 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων, άλλων  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την συλλογή αποβλήτων, η οποία αφορά ειδικά την συλλογή 

ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων υλικών: 
·είτε πρόκειται για προδιαλεγμένα ή ανάμικτα απόβλητα όπως 
χαρτόνι, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβα, και άλλα 
ανακυκλώσιμα υλικά από μη οικιακή χρήση, σε τακτικά ή μεταβλητά 
διαστήματα. 
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38.11.2 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων 

38.11.21 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων  
αποβλήτων, δημοτικών 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την γενική συλλογή αποβλήτων, σκουπιδιών, απορριμμάτων,  
καταλοίπων και ανάμικτων υλικών από κατοικίες, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής μέσω κάδων απορριμμάτων, 
τροχοφόρων  κάδων ή της αυτοματοποιημένης συλλογής σε τακτικά ή 
μεταβλητά διαστήματα  

38.11.29 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων   
αποβλήτων, άλλων 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την γενική συλλογή αποβλήτων, σκουπιδιών, απορριμμάτων,  
καταλοίπων και ανάμικτων υλικών μη οικιακής χρήσης,  σε τακτικά ή 
μεταβλητά διαστήματα  

38.11.3 Μη ανακυκλώσιμα μη επικίνδυνα απόβλητα, συλλεγμένα 
38.11.31 Μη ανακυκλώσιμα μη επικίνδυνα δημοτικά απόβλητα 
38.11.39 Άλλα μη ανακυκλώσιμα μη επικίνδυνα απόβλητα 
38.11.4 Αχρηστευμένα είδη για αποσυναρμολόγηση 
38.11.41 Σκάφη και άλλες πλωτές κατασκευές προς διάλυση 
38.11.49 Αχρηστευμένα είδη, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για 

αποσυναρμολόγηση 
38.11.5 Άλλα ανακυκλώσιμα μη επικίνδυνα απόβλητα, συλλεγμένα 
38.11.51         Γυάλινα απόβλητα 
38.11.52 Απόβλητα από χαρτί και χαρτόνι 
38.11.53 Μεταχειρισμένα επίσωτρα από ελαστικό (ελαστικά οχημάτων) 
38.11.54 Άλλα απόβλητα από ελαστικό 
38.11.55 Πλαστικά απόβλητα  
38.11.56 Υφασμάτινα απόβλητα 
38.11.57 Απόβλητα από δέρμα 
38.11.58 Μη επικίνδυνα μεταλλικά απόβλητα 
38.11.59 Άλλα μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα, π.δ.κ.α.  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τα συλλεγόμενα μικτά υλικά για ανακύκλωση, π.χ. μικτά μεταλλικά 

και πλαστικά απορρίμματα. 
38.11.6 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα 

απόβλητα 
38.11.61 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για  μη επικίνδυνα   
                         ανακυκλώσιμα απόβλητα 

Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες λειτουργίας εγκαταστάσεων όπου γίνεται η διαλογή 

μικτών ανακυκλώσιμων υλικών σε διακριτές κατηγορίες, βλέπε 
38.32.10 

38.11.69 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα 
απόβλητα 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων για τελική 
διάθεση, βλέπε 38.21.10 

38.12 Επικίνδυνα απόβλητα· υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων 
αποβλήτων 

38.12.1 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού μολυσμένων κτιρίων, 
ορυχείων, εδαφών, υπογείων υδάτων, π.χ. η απομάκρυνση 
αμίαντου, βλέπε 39.00.1 

38.12.11 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων 
αποβλήτων βιολογικής επικινδυνότητας 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την συλλογή αποβλήτων, η οποία αφορά ειδικά την συλλογή: 
· παθολογικών αποβλήτων όπως τα ανατομικά απόβλητα, τα μη 
ανατομικά απόβλητα, τα αιχμηρά απόβλητα όπως βελόνες και 
νυστέρια 
· άλλα βιολογικά–μολυσματικά απόβλητα από νοσοκομεία, ιατρεία, 
οδοντιατρεία, ιατρικά εργαστήρια 
· άλλα απόβλητα βιολογικού κινδύνου από οικιστικές περιοχές 

38.12.12 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών 
αποβλήτων 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την συλλογή αποβλήτων, η οποία αφορά ειδικά την συλλογή: 
· επικίνδυνων αποβλήτων (εκτός των ιατρικών και βιολογικών), τα 
οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον και απαιτούν ειδικές τεχνικές για την διακίνηση τους, οι 
οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία ή κανονισμούς, όπως π.χ. τα 
πυρηνικά απόβλητα, τα χρησιμοποιημένα λάδια από φορτώσεις 
εμπορευμάτων ή συνεργεία αυτοκινήτων. 

38.12.13 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών αποβλήτων  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη συλλογή αποβλήτων, η οποία αφορά ειδικά τη συλλογή: 
· επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
υλικών τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία ή 
το περιβάλλον και τα οποία απαιτούν ειδικές τεχνικές για την 
διακίνηση τους, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία ή 
κανονισμούς, όπως π.χ. οι μεταχειρισμένες μπαταρίες  

38.12.2 Επικίνδυνα απόβλητα, συλλεγμένα 
38.12.21 Εξαντλημένα (ακτινοβολημένα) στοιχεία καυσίμων (φυσίγγια) 

πυρηνικών αντιδραστήρων  
38.12.22 Φαρμακευτικά απόβλητα 
38.12.23 Άλλα ιατρικά επικίνδυνα απόβλητα 
38.12.24 Επικίνδυνα χημικά απόβλητα 
38.12.25 Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 
38.12.26 Επικίνδυνα μεταλλικά απόβλητα 
38.12.27 Απορρίμματα και υπολείμματα πρωτογενών στοιχείων και 

πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών 
συσσωρευτών 

38.12.29 Άλλα επικίνδυνα απόβλητα 
38.12.3 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 
38.12.30 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 

 Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες των κέντρων παράδοσης, των σταθμών 

μεταφόρτωσης και των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων 
(κοντέινερ) 

38.2        Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων 
38.21  Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων 

αποβλήτων 
38.21.1 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων για τελική 

διάθεση 
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38.21.10 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων για τελική 
διάθεση 

38.21.2 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
38.21.21         Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την απόθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής 

ταφής, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στην 
νομοθεσία ή τους κανονισμούς για την υγειονομική ταφή, δηλαδή 
που έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να αποφεύγεται η διαρροή 

 
38.21.22 Άλλες υπηρεσίες ταφής 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την απόθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων σε άλλες χωματερές εκτός 
των χώρων υγειονομικής ταφής 

 
38.21.23  Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την αποτέφρωση μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εγκατάσταση η 

οποία πληρεί τις νόμιμες προδιαγραφές και προϋποθέσεις για την 
αποτέφρωση μη επικίνδυνων αποβλήτων  

38.21.29 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων 
αποβλήτων όπως: 
- τις υπηρεσίες χημικής ή βιολογικής μείωσης των γεωργικών 

αποβλήτων και τις υπηρεσίες παρόμοιας επεξεργασίας 
- τις υπηρεσίες λιπασματοποίησης 
- την επεξεργασία γεωργικών και άλλων αποβλήτων για την 

παραγωγή βιοαερίου 
38.21.3 Οργανικοί διαλύτες αποβλήτων  
38.21.30 Οργανικοί διαλύτες αποβλήτων 
38.21.4 Στάχτες και υπολείμματα από αποτέφρωση αποβλήτων 
38.21.40 Στάχτες και υπολείμματα από αποτέφρωση αποβλήτων 
38.22              Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων 
38.22.1 Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων 

αποβλήτων 
38.22.11         Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων 
38.22.19 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την επεξεργασία για τον περιορισμό, την εξουδετέρωση ή την 

μετατροπή επικίνδυνων αποβλήτων   
Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν βιολογικές, χημικές ή/και φυσικές 
διεργασίες ή αποτέφρωση. 
Οι διεργασίες αυτές ενδέχεται να καταλήξουν σε απορρίψιμα 
κατάλοιπα ή να έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάκτηση ανακυκλώσιμου 
υλικού.  

38.22.2 Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων 
αποβλήτων 

38.22.21 Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών αποβλήτων 
38.21.29 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων αποβλήτων 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων σε 

εγκατάσταση, η οποία πληρεί τις νόμιμες προδιαγραφές για την 
διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων, όπως είναι οι εγκεκριμένες 
ελεγχόμενες εγκαταστάσεις συγκράτησης ή οι χωματερές 

38.3         Υπηρεσίες ανάκτησης υλικών δευτερογενείς πρώτες ύλες 
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38.31        Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης παλαιών (αχρηστευμένων)         
ειδών 

38.31.1    Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης παλαιών (αχρηστευμένων)  
ειδών 

38.31.11 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων 
38.31.12 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης παλαιών (αχρηστευμένων) 

ειδών, εκτός σκαφών και  πλωτών κατασκευών 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών όπως 

είναι τα αυτοκίνητα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ. για την 
απόκτηση και τον διαχωρισμό ανακτήσιμων υλικών 

Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες διάλυσης σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών, 

βλέπε 38.31.11 
38.32 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών· δευτερογενείς 

πρώτες ύλες 
38.32.1 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων 
υλικών έναντι αμοιβής ή επί συμβάσει. 

  Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αποβλήτων και απομετάλλων, 

συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, διαλογής, συσκευασίας, 
διαπραγμάτευσης κλπ. χωρίς βιομηχανική επεξεργασία, βλέπε 
46.77.10 

38.32.11 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μετατροπής μεταλλικών αποβλήτων και 

απομετάλλων, καθώς και μεταλλικών ειδών, μεταχειρισμένων ή 
μη, σε δευτερογενείς πρώτες ύλες. Το υλικό που χρησιμοποιείται 
είναι, κατά κανόνα, απόβλητα και απομέταλλα, διαλεγμένα ή μη, τα 
οποία είναι πάντοτε ακατάλληλα για περαιτέρω άμεση χρήση σε 
βιομηχανική διαδικασία, ενώ το παραγόμενο υλικό είναι κατάλληλο 
για περαιτέρω επεξεργασία και πρέπει συνεπώς να θεωρείται ως 
ενδιάμεσο προϊόν. Απαιτείται μηχανική ή χημική επεξεργασία.  

Παραδείγματα επεξεργασίας είναι τα εξής: 
• η μηχανική σύνθλιψη μεταλλικών αποβλήτων, όπως είναι τα 

μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα πλυντήρια ρούχων, τα ποδήλατα, 
κλπ. με επακόλουθη διαλογή και διαχωρισμό 

• η μηχανική μείωση του μεγέθους μεγάλων σιδερένιων κομματιών, 
όπως είναι τα σιδηροδρομικά βαγόνια 

• η απογύμνωση μεταχειρισμένων ειδών όπως είναι τα αυτοκίνητα, 
για την απόκτηση επαναχρησιμοποιήσιμων τμημάτων 

• η απογύμνωση μεταχειρισμένων ειδών, όπως είναι τα αυτοκίνητα 
και τα ψυγεία, για την απομάκρυνση επιβλαβών αποβλήτων 
(λάδια, ψυκτικό υγρό, καύσιμο, κλπ.) 

38.32.12 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών. 
 Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μετατροπής μη μεταλλικών αποβλήτων και 

υπολειμμάτων καθώς και μη μεταλλικών ειδών, μεταχειρισμένων ή 
μη, σε δευτερογενείς πρώτες ύλες. Το υλικό που χρησιμοποιείται 
είναι, κατά κανόνα, απόβλητα και υπολείμματα, διαλεγμένα ή μη, 
τα οποία είναι πάντοτε ακατάλληλα για περαιτέρω άμεση χρήση σε 
βιομηχανική διαδικασία, ενώ το παραγόμενο υλικό είναι κατάλληλο 
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για περαιτέρω επεξεργασία και πρέπει συνεπώς να θεωρείται ως 
ενδιάμεσο προϊόν. Απαιτείται μηχανική ή χημική επεξεργασία.  

Παραδείγματα επεξεργασίας είναι τα εξής: 
• η αναγέννηση ελαστικού όπως είναι τα μεταχειρισμένα επίσωτρα 

για την παραγωγή δευτερογενούς πρώτης ύλης, 
• η διαλογή και μορφοποίηση (πελετοποίηση) πλαστικών για την 

παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών για σωλήνες, γλάστρες, 
παλέτες και παρόμοια είδη. 

• η αναγέννηση χημικών από χημικά απόβλητα 
• η σύνθλιψη, ο καθαρισμός και η διαλογή του γυαλιού  
• η σύνθλιψη, ο καθαρισμός και η διαλογή άλλων απορριμμάτων, 

όπως είναι τα απορρίμματα από κατεδαφίσεις για την λήψη 
δευτερογενών πρώτων υλών. 

 
38.32.2 Μεταλλικές δευτερογενείς πρώτες ύλες 
38.32.21 Δευτερογενείς πρώτες ύλες πολύτιμων μετάλλων 
38.32.22          Δευτερογενείς πρώτες ύλες σιδηρούχων μετάλλων 
38.33.23 Δευτερογενείς πρώτες ύλες χαλκού 
38.33.24 Δευτερογενείς πρώτες ύλες νικελίου 
38.33.25 Δευτερογενείς πρώτες ύλες αλουμινίου 
38.33.29 Άλλες μεταλλικές δευτερογενείς πρώτες ύλες 
38.32.3 Μη μεταλλικές δευτερογενείς πρώτες ύλες 
38.32.31 Δευτερογενείς πρώτες ύλες γυαλιού 
38.32.32 Δευτερογενείς πρώτες ύλες χαρτιού και χαρτονιού 
38.32.33 Δευτερογενείς πρώτες ύλες πλαστικού 
38.32.34 Δευτερογενείς πρώτες ύλες ελαστικού 
38.32.35 Δευτερογενείς υφαντικές πρώτες ύλες  
38.32.39 Άλλες μη μεταλλικές δευτερογενείς πρώτες ύλες 
39 Υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης 

αποβλήτων 
39.0        Υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης 

αποβλήτων 
39.00      Υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης 

αποβλήτων 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εξυγίανσης, δηλαδή τις υπηρεσίες αντιμετώπισης 

των επιπτώσεων της μόλυνσης συνεπεία της λειτουργίας 
εγκαταστάσεων ή ατυχημάτων. Σκοπός των υπηρεσιών αυτών 
είναι η εξουδετέρωση ή αναχαίτιση της υφιστάμενης μόλυνσης στο 
έδαφος, το νερό ή την ατμόσφαιρα και πρέπει να παρέχονται επί 
τόπου. 

39.00.1           Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 
39.00.11 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπογείων 

υδάτων 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή εγκεκριμένων 

σχεδίων για την απολύμανση εδαφών και υπογείων υδάτων στον 
χώρο της μόλυνσης, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από την νομοθεσία ή τους κανονισμούς. 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την εξουδετέρωση ναρκών και παρομοίων ειδών 

(συμπεριλαμβανομένης της πυροδότησης) 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
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- ο καθαρισμός του νερού για σκοπούς παροχής νερού, βλέπε 
36.00.20 

39.00.12 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή εγκεκριμένων 

σχεδίων για την απολύμανση των επιφανειακών υδάτων στον 
χώρο της μόλυνσης, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από την νομοθεσία και τους κανονισμούς 

39.00.13 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή εγκεκριμένων 

σχεδίων για την απομάκρυνση του αέρα στον χώρο της μόλυνσης, 
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 
νομοθεσία και τους κανονισμούς.  

39.00.14          Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατάρτιση και εφαρμογή ενός σχεδίου απολύμανσης, το οποίο 

θα απομακρύνει, θα καταστρέψει, θα αναχαιτίσει ή θα περιορίσει 
με άλλο τρόπο τους μολυσματικούς παράγοντες όπως είναι ο 
αμίαντος, ο μόλυβδος, το ραδόνιο ή άλλοι μολυσματικοί 
παράγοντες σε ένα κτίριο. 

 
39.00.2     Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου 

ρύπανσης 

39.00.21  Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού, ελέγχου και 
παρακολούθησης εργοταξίου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης 
εργοταξίου 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ως σκοπό την αποφυγή πρόσθετης 

ή ευρύτερης μόλυνσης του χώρου 
- την πρόληψη της μετακίνησης ανεξέλεγκτων μολυσματικών 

παραγόντων από τον χώρο 
- την παρακολούθηση του χώρου προκειμένου να διαπιστωθεί η 

αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων απολύμανσης 
- τον έλεγχο της πρόσβασης στον χώρο της μόλυνσης 
- άλλες υπηρεσίες απολύμανσης του χώρου, π.δ.κ.α.  

 
 
39.00.22 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης, όπως: 
• υπηρεσίες ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης 

περιβαλλοντικής ανάγκης 
• άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης, π.δ.κ.α. 
Από αυτήν την τάξη εξαιρούνται: 
- ο παρασιτικός έλεγχος στην γεωργία, βλέπε 01.61.10 
- το σκούπισμα και η κατάβρεξη των δρόμων, κλπ. βλέπε 81.29.12 

 
39.00.23   Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης 

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παρακολούθησης, ελέγχου και εκτίμησης των 

επιβλαβών επιπτώσεων των όξινων εναποθέσεων («όξινης 
βροχής») 

- άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης, π.δ.κ.α. 



 163

Από αυτήν την τάξη εξαιρούνται: 
- οι περιβαλλοντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, βλέπε 74.90.13 

  
 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

41  Κτίρια και κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων  

41.0  Κτίρια και κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων  

41.00  Κτίρια και κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων  

41.00.1  Οικιστικά κτίρια  

41.00.10  Οικιστικά κτίρια  

41.00.2  Μη οικιστικά κτίρια  

41.00.20  Μη οικιστικά κτίρια  
    Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  

- κτίρια που θα στεγάσουν τις δραστηριότητες αποθήκευσης και τις 
δραστηριότητες παραγωγής και  συναρμολόγησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

- εργοστάσια,  μονάδες παραγωγής και συνεργεία 
- κτίρια που χρησιμοποιούνται, έχουν ως  κύριο σκοπό ή ασχολούνται με το 

εμπόριο ή με εργασίες που έχουν σχέση με το εμπόριο 
- κτίρια που χρησιμοποιούνται πρωτίστως για το χονδρικό ή το λιανικό εμπόριο 
- κτίρια γραφείων, τραπεζών, τερματικοί σταθμοί αεροπορικών, σιδηροδρομικών 

ή οδικών μεταφορών, γκαράζ στάθμευσης και πρατήρια βενζίνης 
- κλειστά κολυμβητήρια και άλλες κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και κλειστά 

στάδια (παγοδρόμια, γυμναστήρια, κλειστά γήπεδα τένις, πολυδύναμοι αθλητικοί 
χώροι, στέγαστρα σκαφών, αίθουσες πυγμαχίας, κλπ.) 

- κτίρια ψυχαγωγίας όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες συναυλιών, 
αίθουσες χορού και νυχτερινά κέντρα 

- ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία, ξενώνες, εστιατόρια και παρόμοια κτίρια 
- εκπαιδευτικά κτίρια, όπως σχολεία, κολλέγια, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, 

αρχεία και μουσεία 
- κτίρια υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία και σανατόρια 
- κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια, που δεν κατατάσσονται 

αλλού, όπως θρησκευτικά κτίρια και κτίρια φυλακών 
 
41.00.3  Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, 
προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  

41.00.30  Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, 
προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρείται: 

- η κατασκευή ειδικών σκελετών κτιρίων από σκυρόδεμα ή χάλυβα, βλέπε 
43.99.40, 43.99.50      

41.00.4  Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, 
προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  

41.00.40  Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, 
προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τις κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικά κτίρια (π.χ. για μεταποίηση) 
και αποθήκες, ελαφρά βιομηχανικά κτίρια και γεωργικά κτίρια 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά ή διοικητικά κτίρια, όπως κτίρια 
γραφείων, τραπεζών, συνεδριακά κέντρα, εμπορικά κέντρα, γκαράζ στάθμευσης, 
πρατήρια βενζίνης και τερματικοί σταθμοί αεροπορικών, σιδηροδρομικών και 
οδικών μεταφορών 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια ψυχαγωγίας, όπως κινηματογράφοι, 
θέατρα, αίθουσες συναυλιών, αίθουσες χορού και νυχτερινά κέντρα 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία, ξενώνες, 
εστιατόρια και παρόμοια κτίρια 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για εκπαιδευτικά κτίρια, όπως σχολεία, κολλέγια, 
πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υγειονομικής περίθαλψης, όπως 
νοσοκομεία και σανατόρια 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για κλειστές αθλητικές ή ψυχαγωγικές 
εγκαταστάσεις (παγοδρόμια, γυμναστήρια, κλειστά γήπεδα τένις, πολυδύναμοι 
αθλητικοί χώροι, στέγαστρα σκαφών, αίθουσες πυγμαχίας, κλπ.) 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια, που δεν κατατάσσονται 
αλλού, όπως θρησκευτικά κτίρια και κτίρια φυλακών 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι κατασκευαστικές εργασίες για εξορυκτικές και μεταποιητικές 
δρατηριότητες, εκτός κτιρίων, βλέπε  42.99.21 

42  Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες πολιτικού μηχανικού  

Αυτή η διαίρεση περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη έργων πολιτικού μηχανικού. Από 
τη διαίρεση αυτή εξαιρούνται οι μελέτες για την κατασκευή κτιρίων, βλέπε 41.00 

42.1  Δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές· κατασκευαστικές εργασίες για 
δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές  

42.11  Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι· κατασκευαστικές εργασίες για δρόμους 
και αυτοκινητόδρομους  

42.11.1  Αυτοκινητόδρομοι, δρόμοι, οδοί και άλλες αμαξιτές οδοί ή 
πεζόδρομοι και διάδρομοι αεροδρομίων  

42.11.10  Αυτοκινητόδρομοι, δρόμοι, οδοί και άλλες αμαξιτές οδοί ή 
πεζόδρομοι και διάδρομοι αεροδρομίων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- αυτοκινητόδρομους (εκτός των υπερυψωμένων αυτοκινητόδρομων), 
δρόμους, οδούς και άλλες αμαξιτές οδούς και πεζόδρομους 

- τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και τους υπέργειους χώρους στάθμευσης, 
τις υπόγειες και άνω διαβάσεις για οχήματα και πεζούς και τους ποδηλατοδρόμους 

- τους διαδρόμους αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων 
τροχοδρόμησης και συναφών εγκαταστάσεων των αεροδρομίων, εκτός κτιρίων 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπερυψωμένοι αυτοκινητόδρομοι, βλέπε 42.13.10 

- οι σήραγγες των αυτοκινητόδρομων, βλέπε 42.13.10 
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42.11.2  Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, δρόμους, οδούς 
και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  

42.11.20  Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, δρόμους, 
οδούς και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους 
αεροδρομίων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για τη θεμελίωση αυτοκινητοδρόμων, δρόμων, 
οδών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης 

- την κατασκευή ή αποκατάσταση οδοστρωμάτων ή χώρων στάθμευσης με 
άσφαλτο, σκυρόδεμα, κλπ. 

- την κατασκευή διόδων για πεζούς, έργων ήπιας κυκλοφορίας, 
ποδηλατοδρόμων, κλπ. 

- τις εργασίες εγκατάστασης στηθαίων ασφαλείας, χαμηλών διαχωριστικών 
τοιχίων, σηματοδοτών, κλπ. 

- τη δημιουργία, συντήρηση και σήμανση διαδρομών και διόδων 

- τις εργασίες συντήρησης και επισκευής οδών 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για διαδρόμους αεροδρομίων, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων τροχοδρόμησης  και των χώρων 
στάθμευσης αεροσκαφών 

- τις εργασίες χρωματισμού των διαγραμμίσεων σε οδοστρώματα, χώρους 
στάθμευσης και παρόμοιες επιφάνειες 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένους αυτοκινητόδρομους, 
σήραγγες και γέφυρες, βλέπε 42.13.20 

- τα οδικά έργα για αγωγούς και καλώδια (νερού, αποχέτευσης, αερίου, 
ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, κλπ.), βλέπε 42.21, 42.22 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για καλώδια ηλεκτροδότησης σιδηροδρόμων, 
βλέπε 42.22.21 

42.12  Σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειοι σιδηρόδρομοι· κατασκευαστικές 
εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές  και υπόγειους σιδηρόδρομους  

42.12.1  Σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειοι σιδηρόδρομοι  

42.12.10  Σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειοι σιδηρόδρομοι  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- την υπόβαση των γραμμών για  υπεραστικούς και προαστιακούς 
σιδηρόδρομους, τραμ και υπόγεια ή υπερυψωμένα αστικά συστήματα γρήγορων 
μεταφορών 

- τα συστήματα ηλεκτροδότησης σιδηροδρόμων 

 Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι σήραγγες για τις υπόγειες σιδηροδρομικές διαδρομές, βλέπε 42.13.10 
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42.12.2  Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και 
υπόγειους σιδηρόδρομους  

42.12.20  Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και 
υπόγειους σιδηρόδρομους 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους, συμπεριλαμβανομένων 
των υπόγειων σιδηρόδρομων 

- τις εργασίες τοποθέτησης  έρματος και γραμμών 

- τις εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πινάκων χειρισμών, οργάνων 
γραμμής                                      

       -     τις κατασκευαστικές εργασίες των συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας των  

             σιδηροδρομικών γραμμών 

-     τις κατασκευαστικές εργασίες για οδοντωτούς σιδηρόδρομους και 
συστήματα   

             τελεφερίκ 

      -      τις εργασίες ανακαίνισης ή επισκευής σιδηροδρομικών γραμμών 

 Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι κατασκευαστικές εργασίες για τις σήραγγες των υπόγειων 
σιδηρόδρομων, βλέπε 

          42.13.20  

42.13  Γέφυρες και σήραγγες· κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και 
σήραγγες  

42.13.1  Γέφυρες και σήραγγες  

42.13.10  Γέφυρες και σήραγγες  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- γέφυρες και οδογέφυρες από μέταλλο, σκυρόδεμα ή άλλα υλικά για οδικές 
μεταφορές κάθε τύπου και για πεζούς 

- υπερυψωμένους αυτοκινητόδρομους για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων 
οχημάτων 

- σήραγγες 

Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης: 

       -     την κατασκευή σηράγγων για υπόγειους σιδηροδρόμους 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπόγειες διαβάσεις για οχήματα και πεζούς, βλέπε 42.11.10 

- οι  κατασκευές ορυχείων, βλέπε 42.99.11 

42.13.2  Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  

42.13.20  Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
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- οι κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, δρόμους, 
σιδηρόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων, βλέπε 42.11, 42.12 

- τα έργα που αφορούν τα ύδατα, βλέπε 42.91 

- τις εργασίες ανέγερσης δομικών στοιχείων από χάλυβα, βλέπε 43.99.50 

- τη διάνοιξη φρεάτων, βλέπε 43.99.90 

42.2  Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα 

42.21  Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα 
σχετικά με υγρά  

42.21.1  Κοινωφελείς κατασκευές σχετικές με υγρά  

42.21.11  Αγωγοί μεγάλων αποστάσεων για υγρά  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, υπέργειους ή υποθαλάσσιους, για τη 
μεταφορά προϊόντων πετρελαίου και αέριο 

- αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, υπέργειους ή υποθαλάσσιους, για τη 
μεταφορά νερού ή άλλων προϊόντων 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- τα αστικά δίκτυα διανομής αερίου ή νερού μέσω τροφοδοτικών αγωγών, 
βλέπε 42.21.12 

42.21.12  Τοπικοί αγωγοί για υγρά  

 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τοπικούς αγωγούς για νερό, λύματα και άλλα υγρά 

42.21.13  Συστήματα άρδευσης (τάφροι)· κατασκευές τροφοδοτικών και 
δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδες επεξεργασίας νερού, μονάδες 
διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσια  

42.21.2  Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικά με υγρά  

 Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 

- την κατασκευή τάφρων, βλέπε 43.12.12 

42.21.21 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για υπέργειους, υπόγειους ή υποθαλάσσιους 
αγωγούς για: 

. πετρέλαιο και αέριο 

. νερό, λύματα ή βρόχινο νερό 

. άλλα υγρά   

42.21.22 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, 
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τις κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, 
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών για: 

. νερό ή λύματα 

. ζεστό νερό 

. αέριο και ατμό 

. άλλα υγρά 

42.21.23 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), 
τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων 
επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι κατασκευαστικές εργασίες σε σωληναγωγούς και τροφοδοτικούς 
αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης, βλέπε 42.21.21 (μεγάλων 
αποστάσεων) και 42.21.22 (τοπικούς) αντίστοιχα 

42.21.24 Διάνοιξη φρεάτων νερού και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών 
συστημάτων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  

- τις ειδικές κατασκευαστικές εργασίες για τη διάνοιξη ή γεώτρηση φρεάτων 
νερού  

- τις εργασίες εγκατάστασης αντλιών για φρέατα νερού και σωληνώσεων για 
φρέατα νερού 

- τις εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων 

42.22  Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων 
ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  

42.22.1  Κοινωφελείς κατασκευές ηλεκτρικής ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών  

 42.22.11  Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων 
και γραμμές   επικοινωνιών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις γραμμές υψηλής τάσης μεγάλων αποστάσεων για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας (καλώδια) 

- τις υπέργειες ή υποθαλάσσιες γραμμές τηλεπικοινωνιών μεγάλων 
αποστάσεων 

42.22.12 Τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές 
επικοινωνιών 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

- τις γραμμές επικοινωνιών (καλώδια) 

- τις βοηθητικές εργασίες όπως οι πυλώνες ηλεκτρικών γραμμών , 
συμπεριλαμβανομένων των κεραιών και των σταθμών και υποσταθμών 
μετασχηματισμού για διανομή εντός των τοπικών ορίων 
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42.22.13 Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις βαριές μονάδες και τον εξοπλισμό ηλεκτροπαραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των μονάδων και του εξοπλισμού για πυρηνικούς 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού  

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  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες κατασκευής και επισκευής για υπέργειες γραμμές μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
γραμμών ηλεκτροδότησης σιδηροδρόμων 

- τις εργασίες κατασκευής και επισκευής για υποθαλάσσιες ή υπόγειες 
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων 

- τις εργασίες κατασκευής και επισκευής για υπέργειες γραμμές 
τηλεπικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων 

- τις εργασίες κατασκευής και επισκευής για υποθαλάσσιες ή υπόγειες 
γραμμές τηλεπικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι κατασκευαστικές εργασίες για τα τοπικά καλώδια, βλέπε 42.22.22 

- οι εργασίες διάνοιξης τάφρων, βλέπε 43.12.12 

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

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες κατασκευής και επισκευής των υπέργειων και υπόγειων 
τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών, όπως  
κατασκευαστικές εργασίες των σταθμών και υποσταθμών 
μετασχηματισμού για διανομή εντός των τοπικών ορίων 

- τις εργασίες κατασκευής και επισκευής των υπέργειων και υπόγειων 
τοπικών γραμμών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των 
κατασκευαστικών εργασιών των  πυλώνων ηλεκτρικών γραμμών   

- τις κατασκευαστικές εργασίες για τις κεραίες και τους σταθμούς και 
υποσταθμούς μετασχηματισμού για διανομή εντός των τοπικών ορίων 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και γραμμές επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων, βλέπε 42.22.21 

- οι εργασίες διάνοιξης τάφρων, βλέπε 43.12.12 

- η εγκατάσταση γραμμών καλωδιακής τηλεόρασης μέσα σε κτίρια, βλέπε 
43.21.10 
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42.22.23  Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής κάθε τύπου 

42.9  Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες άλλων έργων πολιτικού 
μηχανικού   

42.91  Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών και 
λιμενικών έργων  

42.91.1  Παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες 
(κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  

42.91.10  Παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες 
(κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- πυθμένες και  διαύλους λιμανιών, κυματοθραύστες,  μόλους, αποβάθρες 
και παρόμοιες κατασκευές  και τα έργα σε ποτάμια και διώρυγες για τις 
μεταφορές μέσω πλωτών οδών 

- φράγματα και παρόμοιες κατασκευές για τη συγκράτηση των υδάτων και 
επιχωματώσεις για παράκτιες και άλλες περιοχές δίπλα σε νερό  

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 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια και ποτάμια, μαρίνες, 
προκυμαίες, προβλήτες, μόλους, αποβάθρες και παρόμοιες λιμενικές 
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της επισκευής 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για φράγματα και αναχώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της επισκευής 

-  τις εργασίες κατασκευής και επισκευής για  κλεισιάδες  θύρες  
υδατοφρακτών,  θυρίδες εκροής, ανυψωτήρες, ναυτικές δεξαμενές, 
γλίστρες , υδατοφράκτες και άλλες υδρομηχανικές κατασκευές 

- τις εργασίες βυθοκόρησης, απομάκρυνσης βράχων και ιλύος και άλλες 
κατασκευαστικές εργασίες , που έχουν σχέση με τα ύδατα 

- τα υποβρύχια έργα (από δύτες, βατραχανθρώπους ή με άλλες τεχνικές) 
και διάφορα υδραυλικά μηχανικά έργα 

- τις εργασίες  κατασκευής και επισκευής άλλων υδραυλικών έργων και την 
επισκευή όλων των παραπάνω 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων, βλέπε 42.22.21  
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- οι κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, βλέπε 
42.22.23 

- οι εργασίες βύθισης πασσάλων 

42.99  Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες άλλων έργων πολιτικού 
μηχανικού, π.δ.κ.α.  

   42.99.1  Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 

42.99.11 Κατασκευές στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εγκαταστάσεις εξόρυξης και τις συναφείς εγκαταστάσεις, όπως οι σταθμοί 
φόρτωσης και εκφόρτωσης, τα φρέατα  και οι πύργοι ανέλκυσης, οι σήραγγες και 
οι οριζόντιες στοές, που συνδέονται με τις εξορυκτικές εργασίες 

- τις εγκαταστάσεις μεταποίησης βασικών χημικών ουσιών, ενώσεων, 
φαρμακευτικών και άλλων χημικών προϊόντων 

- τις εγκαταστάσεις μεταποίησης χημικών ουσιών και τις συναφείς εγκαταστάσεις 
όπως οι  

υψικάμινοι και οι κάμινοι κοκ  

- τις ειδικές εγκαταστάσεις μεταποίησης, που δεν κατατάσσονται αλλού, π.χ. τα 
χυτήρια σιδήρου 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- τα βιομηχανικά κτίρια που δεν προορίζονται ειδικά για την παραγωγή 
συγκεκριμένων προϊόντων, βλέπε 41.00.20 

42.99.12  Κατασκευές για αθλητισμό και αναψυχή 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εγκαταστάσεις για αθλήματα που διεξάγονται συνήθως στο ύπαιθρο, όπως 
ποδόσφαιρο, μπέιζμπολ, ράγκμπι, αγωνίσματα στίβου, αγώνες αυτοκινήτων ή 
ποδηλάτου και ιπποδρομίες 

- τις εγκαταστάσεις αναψυχής, π.χ. γήπεδα γκολφ, εγκαταστάσεις στις 
ακρογιαλιές, ορεινά καταφύγια, πάρκα και εγκαταστάσεις αναψυχής σε πάρκα 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και οι χώροι των θεατών, βλέπε 41.00.20  

   42.99.19  Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού, π.δ.κ.α. 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις διαμοιρασμένες εκτάσεις (οικόπεδα), συμπεριλαμβανομένων και των 
διαμορφωμένων προσβάσεων σε οδούς, επικοινωνίες ή/και παρόμοιες 
προκαταρτικές διαμορφώσεις της γης 

- άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού, π.δ.κ.α. 

42.99.2 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού 
μηχανικού 

42.99.21  Κατασκευαστικές εργασίες  στον εξορυκτικό και μεταποιητικό 
τομέα 
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες κατασκευής και επισκευής για τον εξορυκτικό τομέα, π.χ. τους 
σταθμούς φόρτωσης και εκφόρτωσης, τα φρέατα ανέλκυσης, τα χυτήρια 
σιδήρου, τις υψικαμίνους και καμίνους κοκ 

- τις εργασίες κατασκευής και επισκευής για χημικές και συναφείς 
εγκαταστάσεις 

- τις εργασίες κατασκευής και επισκευής για άλλες μεταποιητικές 
εγκαταστάσεις 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι κατασκευαστικές εργασίες για αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, βλέπε 
41.00.40 

42.99.22 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια 
στάδια και αθλητικά γήπεδα 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις κατασκευαστικές εργασίες του δομικού σκελετού και τις επικαλύψεις  
για στάδια και άλλες  εγκαταστάσεις για αθλήματα που διεξάγονται στο 
ύπαιθρο, όπως ποδόσφαιρο, μπέιζμπολ, ράγκμπι, αγωνίσματα στίβου, 
αγώνες αυτοκινήτου, ποδηλατοδρομίες και ιπποδρομίες 

- Τις κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις αναψυχής, π.χ. γήπεδα 
γκολφ, εγκαταστάσεις στις ακρογιαλιές, ορεινά καταφύγια, πάρκα και 
εγκαταστάσεις αναψυχής σε πάρκα 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η προετοιμασία του εργοταξίου και οι προκαταρκτικές χωματουργικές 
εργασίες, βλέπε 43.12.1 

42.99.29 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού 
π.δ.κ.α. 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- την κατανομή και διαμόρφωση της γης (οικόπεδα), συμπεριλαμβανομένης 
της έτοιμης πρόσβασης σε οδούς, επικοινωνίες ή/και παρόμοιες 
προκαταρκτικές διαμορφώσεις της γης  

- την κατασκευή άλλων κατασκευών πολιτικού μηχανικού, π.δ.κ.α. 

43  Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες  

43.1  Εργασίες κατεδάφισης και προετοιμασία του εργοταξίων 
κατασκευαστικών έργων 

43.11  Εργασίες κατεδάφισης  

43.11.1  Εργασίες κατεδάφισης  

43.11.10  Εργασίες κατεδάφισης 

    Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες διάλυσης και κατεδάφισης κτιρίων και άλλων κατασκευών 

- τις εργασίες διάλυσης και κατεδάφισης δρόμων και αυτοκινητόδρομων 
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43.12 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 

    43.12.1 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 

  43.12.11 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου, εργασίες 
εκκένωσης 

  Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες προετοιμασίας των γεωργικών γαιών 

- τις εργασίες προετοιμασίας των εργοταξίων για τις επακόλουθες 
κατασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών ανατίναξης 
και απομάκρυνσης των βράχων 

- τις προπαρασκευαστικές εργασίες για εξόρυξη, την απομάκρυνση των 
επιφανειακών εδαφών και άλλες εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας 
κοιτασμάτων και εργοταξίων, συμπεριλαμβανομένης της διάνοιξης 
σηράγγων, εκτός από την εξόρυξη πετρελαίου και αερίου 

- τον καθαρισμό του χώρου, την απομάκρυνση των θάμνων  

- τη σταθεροποίηση του εδάφους 

- τις οριζόντιες διατρήσεις για την τοποθέτηση καλωδίων ή αποστραγγιστικών 
σωλήνων 

- τη διάνοιξη τάφρων για την αποστράγγιση του εργοταξίου 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες διάτρησης για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
βλέπε 09.10.11 

- η γεώτρηση φρεάτων νερού, βλέπε 42.21.24 

43.12.12 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τη διάνοιξη τάφρων για κοινωφελείς υπηρεσίες, αστικά συστήματα 
αποχέτευσης, διάφορα οδικά έργα, κλπ. 

- τη διάνοιξη συμβατικών τάφρων για διάφορες κατασκευές 

- τις εργασίες απομάκρυνσης μολυσμένων επιφανειακών εδαφών 

- τις εργασίες αποκατάστασης των γαιών 

- μεγάλα χωματουργικά έργα, εκσκαφές, δημιουργία πρανών, μεταφορά 
χωμάτων για επιχωματώσεις ή ορύγματα, πριν από την κατασκευή 
συγκοινωνιακών έργων (οδοί, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, κλπ.) 

- άλλες εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, π.δ.κ.α. 

43.13  Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  

43.13.1  Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  

43.13.10  Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τις δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  και την πυρηνοληψία για 
κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή παρόμοιους σκοπούς 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες διάτρησης για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
βλέπε 09.10.11 

- οι υποστηρικτικές υπηρεσίες των δοκιμαστικών διατρήσεων και γεωτρήσεων 
κατά τη διάρκεια εξορυκτικών δραστηριοτήτων, βλέπε 09.90.1 

- η γεώτρηση φρεάτων νερού, βλέπε 42.21.24 

43.2  Εργασίες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων  

43.21  Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  

43.21.1  Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  

43.21.10  Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις ειδικευμένες εργασίες εγκατάστασης όπως η εγκατάσταση των βασικών  
ηλεκτρικών καλωδιώσεων ή εξαρτημάτων σε κτίρια και άλλα κατασκευαστικά 
έργα 

- τις ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση 
συσκευών 

- τις εργασίες εγκατάστασης των ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 
για εφεδρικά συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

- τις εργασίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού για φωτιά ή διάρρηξη 
στο εργοτάξιο 

- τις εργασίες εγκατάστασης κεραιών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων και 
των δορυφορικών κεραιών σε κατοικίες 

- τις εργασίες εγκατάστασης γραμμών καλωδιακής τηλεόρασης μέσα σε κτίρια 

- τις ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης των καλωδιώσεων για τις 
τηλεπικοινωνίες 

- τις ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλεκτών ηλιακής ενέργειας και των 
περιμετρικών συστημάτων θέρμανσης, σε κτίρια 

- τις εργασίες εγκατάστασης μετρητών 

- τις εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σήμανσης για 
δρόμους, αεροδρόμια και λιμάνια 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρικών κινητήρων, γεννητριών και 
μετασχηματιστών, σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, βλέπε 33.20.50 

- οι εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας για 
σιδηροδρομικές γραμμές, βλέπε 42.12.20 

- οι εργασίες εγκατάστασης για εξοπλισμό θέρμανσης, βλέπε 43.22.12 
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- οι εργασίες εγκατάστασης ψεκαστήρων πυρόσβεσης, βλέπε 43.22.11 

- οι εργασίες αντιπυρικής προστασίας, βλέπε 43.29.11 

43.22  Εργασίες υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων θέρμανσης 
και ψύξης  

43.22.1  Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, 
θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  

43.22.11  Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών 
αγωγών  

    Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες εγκατάστασης κεντρικών σωληνώσεων για ζεστό και κρύο νερό 
(δηλαδή υδραυλικά συστήματα), συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 
ψεκαστήρων πυρόσβεσης 

- τις εργασίες εγκατάστασης μόνιμων ειδών υγιεινής 

- τις συναφείς υδραυλικές εργασίες 

- τις εργασίες εγκατάστασης συστημάτων νερού υπό πίεση για πυρόσβεση 
(συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών φωλεών με σωλήνα και 
εκτοξευτήρα) 

- τις εργασίες τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες εγκατάστασης συσκευών θέρμανσης χώρου, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών σωληνώσεων, βλέπε 43.22.12 

43.22.12  Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης (που λειτουργεί με 
ηλεκτρισμό, αέριο, πετρέλαιο ή με μη ηλεκτρικούς συλλέκτες ηλιακής 
ενέργειας). Περιλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης σωληνώσεων, 
αγωγών και οι συναφείς εργασίες επένδυσης με μεταλλικά φύλλα, που 
εκτελούνται σαν αναπόσπαστο μέρος των παραπάνω εργασιών. 

- την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ελέγχου της κεντρικής 
θέρμανσης 

- τη σύνδεση με το δίκτυο τηλεθέρμανσης 

- τις εργασίες συντήρησης και επισκευής οικιακών λεβήτων και καυστήρων 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για τα συστήματα αερισμού, ψύξης ή 
κλιματισμού κατοικιών, μηχανογραφικών κέντρων, γραφείων και 
καταστημάτων. Περιλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης σωληνώσεων, 
αγωγών και οι συναφείς εργασίες επένδυσης με μεταλλικά φύλλα, που 
εκτελούνται σαν αναπόσπαστο μέρος των παραπάνω εργασιών. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής βιομηχανικών λεβήτων, βλέπε 
33.11.1 
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- οι εργασίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης βιομηχανικού 
εξοπλισμού κλιματισμού και ψύξης, βλέπε 33.12.18, 33.20.29 

- οι ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρικών συλλεκτών ηλιακής 
ενέργειας και περιμετρικών συστημάτων θέρμανσης, βλέπε 43.21.10 

43.22.2  Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  

    43.22.20  Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 

    Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  

- τις εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διαφόρων υγρών (π.χ. οξυγόνο 
σε νοσοκομεία) και τη σύνδεση άλλου εξοπλισμού που λειτουργεί με αέριο 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης χώρου, βλέπε 43.22.12 

- οι εργασίες εγκατάστασης συστημάτων αερισμού και κλιματισμού, βλέπε 
43.22.12 

43.29  Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  

43.29.1  Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  

    43.29.11 Εργασίες μόνωσης 

    Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες θερμομόνωσης με τη χρήση θερμομονωτικών υλικών για τις 
κοιλότητες των εξωτερικών τοίχων 

- τις εργασίες θερμομόνωσης για σωλήνες ζεστού και κρύου νερού, λέβητες 
και αγωγούς 

- τις εργασίες ηχομόνωσης 

- τις εργασίες αντιπυρικής προστασίας 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες ακουστικής μόνωσης, βλέπε 43.39.19 

- οι εργασίες στεγανοποίησης, βλέπε 43.09.10 

43.29.12  Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και παρόμοιων 
περίβολων. Οι περιφράξεις μπορεί να είναι από διάφορα υλικά (σύρμα, 
ξύλο, χάλυβα, υαλοβάμβακας) και να χρησιμοποιούνται σε διάφορους 
χώρους (αυλές, παιδικές χαρές, κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις) 

    -    τις εργασίες εγκατάστασης από ειδικούς τεχνίτες (μεταλλικών) 
κλιμακοστασίων  

         κινδύνου 

43.29.19  Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων, π.δ.κ.α. 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τις εργασίες εγκατάστασης από ειδικά συνεργεία ανελκυστήρων, κυλιόμενων 
ταπήτων, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής και συντήρησης  

- τις εργασίες εγκατάστασης αυτόματων και περιστρεφόμενων θυρών 

- τις εργασίες εγκατάστασης ρολών και τεντών 

- τις εργασίες εγκατάστασης πινακίδων (φωτεινών ή μη) 

- τις εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων 

- τις εργασίες εγκατάστασης, που δεν κατατάσσονται αλλού, ειδών που δεν 
θεωρούνται ως μέρος του βασικού σκελετού του κτιρίου 

- άλλες εργασίες εγκατάστασης, π.δ.κ.α. 

43.3  Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  

43.31 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 

43.31.1  Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 

    43.31.10  Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 

    Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες επίχρισης και στοκαρίσματος των εσωτερικών και εξωτερικών 
επιφανειών και επικάλυψης με ξυλεία 

- τις εργασίες επικάλυψης τοίχων, με γυψοσανίδες συνήθως 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες ηχομόνωσης, βλέπε 43.29.11 

43.32  Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  

43.32.1  Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 

    43.32.10  Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 

    Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες εγκατάστασης κουφωμάτων για παράθυρα και πόρτες (εκτός 
των αυτόματων ή περιστρεφόμενων), τζαμιών, παντζουριών διαφόρων 
τύπων       πορτών γκαράζ, κλπ. από οποιοδήποτε υλικό 

- την τοποθέτηση εξωτερικών θυρών και τις εργασίες εγκατάστασης θυρών 
ασφαλείας 

- τις εργασίες εγκατάστασης πυρίμαχων θυρών 

- τις εργασίες εγκατάστασης εσωτερικών σκαλών, την κατασκευή 
εντοιχισμένων ντουλαπών, τις εργασίες εγκατάστασης εντοιχισμένων 
επίπλων κουζίνας 

- τις εργασίες τοποθέτησης σανίδων επικάλυψης, ξύλινης επένδυσης 
(μπουαζερί),             κλπ. 

- τις εργασίες εγκατάστασης κινητών διαχωριστικών τοιχωμάτων και 
ψευδοροφών ή μεταλλικών κατασκευών 

- τις εργασίες κατασκευής βεραντών και σερών για ιδιωτικές κατοικίες 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
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- οι εργασίες εγκατάστασης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων, βλέπε 43.29.12 

- οι εργασίες εγκατάστασης αυτόματων και περιστρεφόμενων θυρών, βλέπε 
43.29.19 

- οι εργασίες κατασκευής διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο, βλέπε 
43.39.11 

- η συναρμολόγηση αυτοδύναμων επίπλων, βλέπε 95.24.10 

43.33  Εργασίες επένδυσης δαπέδων και τοίχων  

43.33.1 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  

    43.33.10  Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 

    Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση ή διάστρωση 
κεραμικών, τσιμεντένιων ή πέτρινων πλακιδίων και πλακών τοίχου ή 
δαπέδου, στο εσωτερικό και το εξωτερικό κτιρίων και άλλων κατασκευών  

- τη διακοσμητική επικάλυψη των εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά 
υλικά, πέτρα, τούβλα, κλπ. 

43.33.2  Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης 
τοίχων  καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) 

43.33.21  Εργασίες τοποθέτησης (κεραμικών) πλακιδίων Terrazzo, 
μαρμάρου,  γρανίτη και   σχιστόλιθου 

    Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες τοποθέτησης χυτού μωσαϊκού και μαρμάρου, γρανίτη ή 
σχιστόλιθου σε εσωτερικούς χώρους 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων, βλέπε 43.33.10 

43.33.29 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης 
τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας 
(ταπετσαρίας), π.δ.κ.α. 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- την τοποθέτηση μοκέτας, λινοτάπητα και άλλων εύκαμπτων επενδύσεων 
δαπέδου. Περιλαμβάνονται οι σχετικές εργασίες τελειώματος. 

- οι εργασίες τοποθέτησης επενδύσεων δαπέδων και τοίχων από ξύλο, 
συμπεριλαμβανομένων των παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων 
δαπέδου. Περιλαμβάνονται οι σχετικές εργασίες τελειώματος, όπως ξύσιμο, 
λουστράρισμα, στεγανοποίηση, κλπ. 

- οι εργασίες τοποθέτησης χαρτιού και άλλων εύκαμπτων υλικών επένδυσης 
τοίχων 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες τοποθέτησης κεραμικών, τσιμεντένιων και πέτρινων πλακιδίων 
δαπέδου, βλέπε 43.33.10 
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- οι εργασίες τοποθέτησης δαπέδων από τσιμέντο (εκτός από τις πλάκες 
τσιμέντου), βλέπε 43.99.40 

43.34  Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες  

   43.34.1 Εργασίες χρωματισμών 

   43.34.10 Εργασίες χρωματισμών 

   Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

       -     τις εργασίες χρωματισμών (διακοσμητικές κυρίως) του εσωτερικού των 
κτιρίων 

             και παρόμοιες εργασίες (επάλειψη με επίχρισμα, λάκα, κλπ. ) 

- τις εργασίες χρωματισμού του εξωτερικού των κτιρίων (κυρίως για 
προστασία) 

- τις εργασίες χρωματισμού κιγκλιδωμάτων, σχαρών,  κουφωμάτων 
πορτών και παραθύρων, κλπ. 

- τις εργασίες χρωματισμού άλλων μηχανολογικών κατασκευών 

- τις εργασίες αφαίρεσης της μπογιάς 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες χρωματισμού των διαγραμμίσεων στην επιφάνεια των οδών, των 
χώρων στάθμευσης και παρόμοιων επιφανειών, βλέπε 42.11.20 

- οι εργασίες στεγανοποίησης, βλέπε 43.99.10 

43.34.2 Υαλοτεχνικές εργασίες 

43.34.20 Υαλοτεχνικές εργασίες 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες εγκατάστασης επενδύσεων από γυαλί, καθρεφτών τοίχου και 
άλλων προϊόντων γυαλιού 

- τις εσωτερικές εργασίες, όπως εργασίες τοποθέτησης τζαμιών 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η εγκατάσταση προκατασκευασμένων μονάδων παραθύρων, βλέπε 
43.32.10 

43.39  Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 
των κτιρίων  

43.39.1  Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 
των κτιρίων  

43.39.11  Εργασίες κατασκευών διακόσμησης 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες τοποθέτησης τυποποιημένων ή ειδικά κατασκευασμένων 
στοιχείων από μεταλλικά φύλλα  

- τα διακοσμητικά στοιχεία από σίδερο ή χάλυβα και διακοσμητικά ή 
αρχιτεκτονικά στοιχεία από μέταλλο 
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- τις εργασίες τοποθέτησης  πλεγμάτων για την κάλυψη των καλοριφέρ   

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

     -    οι εργασίες εγκατάστασης  στεγών από μεταλλικά φύλλα, βλέπε 43.91.19 

43.39.19  Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης)  και τελειώματος, 
π.δ.κ.α. 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες ακουστικής μόνωσης, που περιλαμβάνουν την τοποθέτηση 
μονωτικών φύλλων, πλακιδίων και άλλων υλικών στους εσωτερικούς 
τοίχους και τα ταβάνια 

- τον καθαρισμό των νέων κτιρίων μετά την κατασκευή 

- τις εργασίες αποπεράτωσης και τελειώματος, π.δ.κ.α. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες ηχομόνωσης, βλέπε 43.29.11 

43.9  Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες 

43.91  Εργασίες κατασκευής στεγών  

43.91.1  Εργασίες κατασκευής στεγών  

43.91.11  Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση πλαισίων στεγών 

43.91.19 Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις κατασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση οποιασδήποτε 
επικάλυψης στεγών 

- κατασκευαστικές εργασίες υδρορροών και σωλήνων απορροής,  
στεγανοποίησης  και μεταλλικής επικάλυψης στεγών 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες χρωματισμού στεγών, βλέπε 43.34.10 

43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες, π.δ.κ.α. 

43.99.1  Εργασίες στεγάνωσης  

43.99.10  Εργασίες στεγάνωσης 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες στεγανοποίησης σε επίπεδες στέγες και ταράτσες 

- τις εργασίες στεγανοποίησης στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων και 
άλλες υπόγειες κατασκευές 

- τη μόνωση για υγρασία 

43.99.2  Εργασίες ικριωμάτων  
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    43.99.20  Εργασίες ικριωμάτων 

   Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ικριωμάτων και 
εξεδρών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης ικριωμάτων και 
εξεδρών εργασίας 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες ενοικίασης ικριωμάτων χωρίς συναρμολόγηση ή 
αποσυναρμολόγηση, βλέπε 77.32.10 

43.99.3  Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων  

    43.99.30 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων 

    Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες εκσκαφής, βλέπε 43.12.12 

- οι εργασίες σκυροδέματος, βλέπε 43.99.40 

43.99.4  Εργασίες σκυροδέματος  

    43.99.40 Εργασίες σκυροδέματος 

     Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τη χύτευση σκυροδέματος σε τύπους και άλλες εργασίες που χρησιμοποιούν 
γενικά σκυρόδεμα (γενικές θεμελιώσεις, στρώσεις βάσης, θεμελίωση σε 
μονολιθική πλάκα, κολόνες, δοκοί, δάπεδα, κλπ.) 

- τις εργασίες που αφορούν την κατασκευή τύπων και ενίσχυση 

- την εδραίωση θεμελίων 

- τις εργασίες ανέγερσης σκελετών από ενισχυμένο σκυρόδεμα, που απαιτούν 
ειδικές δεξιότητες ή εξοπλισμό λόγω του μεγέθους τους ή της μεθόδου που 
χρησιμοποιείται 

- την κατασκευή τρούλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα 

- τις εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες, που απαιτούν την κάμψη και τη 
συγκόλληση του χάλυβα για την ενίσχυση του σκυροδέματος σε 
κατασκευαστικά έργα 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η προκατασκευή στοιχείων από σκυρόδεμα για κατασκευές, βλέπε 23.61.12 

- η παραγωγή έτοιμου μίγματος σκυροδέματος, βλέπε 23.63.10 

- οι κατασκευαστικές εργασίες, που περιλαμβάνουν την επίστρωση οδών, 
αυτοκινητόδρομων και δημόσιων πεζοδρόμιων, βλέπε 42.11.20 

- οι κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και υπερυψωμένους 
αυτοκινητόδρομους, βλέπε 42.13.20 

- οι κατασκευαστικές εργασίες για σήραγγες, βλέπε 42.13.20 

43.99.5  Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών  

43.99.50  Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών 
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες σε σκελετούς από χάλυβα 

- τις εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων δομικών μερών από χάλυβα 
για κτίρια και άλλες κατασκευές, όπως γέφυρες, γερανογέφυρες ή πυλώνες 
ηλεκτρικών γραμμών 

- την ανέγερση αναρτημένων τοίχων 

- τις συναφείς εργασίες συγκόλλησης 

43.99.6  Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  

43.99.60 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 

 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες οπτοπλινθοδομών, τοποθέτησης κυβόλιθων, αρμολόγησης 
πετρών και άλλες εργασίες τοιχοποιίας 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εργασίες επικάλυψης δαπέδων και τοίχων, βλέπε 43.33 

- οι εργασίες σκυροδέματος, βλέπε 43.99.40 

43.99.7 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων 
κατασκευών 

43.99.70  Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων 
κατασκευών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες εγκατάστασης, συναρμολόγησης και ανέγερσης 
προκατασκευασμένων κατασκευών και δομικών στοιχείων 

- τις υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού οδών κάθε είδους (π.χ. στέγαστρα 
στις στάσεις των λεωφορείων, πάγκοι) 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η συναρμολόγηση και ανέγερση ολοκληρωμένων κτιρίων, βλέπε 41.00.30, 
41.00.40 

- οι υπηρεσίες ανέγερσης προκατασκευασμένων χαλύβδινων μερών, βλέπε 
43.99.50 

43.99.9  Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες, π.δ.κ.α.  

43.99.90  Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες, π.δ.κ.α. 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εργασίες  κατασκευής καμινάδων εργοστασίων 

- τις εργασίες κατασκευής πυρίμαχων επενδύσεων για κλιβάνους, κλπ. 

- τις εργασίες κατασκευής υπαίθριων κολυμβητηρίων 

- τις εργασίες κατασκευής διακοσμητικών τζακιών 

- τον καθαρισμό με ατμό, την αμμοβολή και παρόμοιες εξειδικευμένες 
εργασίες για το εξωτερικό των κτιρίων 
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- την ενοικίαση γερανών και άλλου οικοδομικού εξοπλισμού, που δεν μπορεί 
να υπαχθεί σε συγκεκριμένη κατασκευαστική υπηρεσία, με χειριστή 

- άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες, π.δ.κ.α. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η ενοικίαση κατασκευαστικού εξοπλισμού με χειριστή για συγκεκριμένη 
κατασκευαστική υπηρεσία, βλέπε τη συγκεκριμένη κατασκευαστική 
υπηρεσία στο τμήμα ΣΤ 

  

ΤΟΜΕΑΣ Z ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ― 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

45 Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών  

45.1 Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.11 Υπηρεσίες εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων  

45.11.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων  

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και 
ελαφρών  μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός εκείνων που παρέχονται έναντι αμοιβής 
ή βάσει σύμβασης 

45.11.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επιβατηγών μηχανοκίνητων 
οχημάτων  

45.11.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορικού επιβατηγών μηχανοκίνητων 
οχημάτων ειδικής χρήσης, όπως ασθενοφόρα και μικρά λεωφορεία κ.λπ., 
και οχημάτων παντός εδάφους,  (βάρους <= 3,5 τόνων)  

45.11.2 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.11.21 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
καινούριων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.11.22  Υπηρεσίες ειδικών καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
μεταχειρισμένων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.11.23 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορικού 
καινούριων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης, όπως 
ασθενοφόρα και μικρά λεωφορεία κ.λπ., και οχημάτων παντός εδάφους 
(βάρους <= 3,5 τόνων) 

45.11.24 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορικού 
μεταχειρισμένων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης, 
όπως ασθενοφόρα και μικρά λεωφορεία κ.λπ., και οχημάτων παντός 
εδάφους (βάρους <= 3,5 τόνων)  

45.11.3 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων  
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45.11.31 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω διαδικτύου 

45.11.39 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων, π.δ.κ.α.  

45.11.4 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

45.11.41 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης μέσω 
διαδικτύου 

45.11.49 Άλλες υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

45.19 Υπηρεσίες εμπορίου άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.19.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου νέων και μεταχειρισμένων φορτηγών, 
λεωφορείων και άλλων βαριών μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως οχήματα για 
κατασκήνωση (κάμπινγκ), εκτός εκείνων που παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης 

45.19.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φορτηγών, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων  

45.19.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου οχημάτων κατασκήνωσης 
(κάμπινγκ), όπως τροχόσπιτα και μηχανοκίνητες κατοικίες  

45.19.2 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορίου άλλων 
μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.19.21 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και 
λεωφορείων  

45.19.22 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
οχημάτων κατασκήνωσης (κάμπινγκ), όπως τροχόσπιτα και μηχανοκίνητες 
κατοικίες  

45.19.3 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων μηχανοκίνητων 
οχημάτων 

45.19.31 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων μηχανοκίνητων 
οχημάτων μέσω διαδικτύου 

45.19.39 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων μηχανοκίνητων 
οχημάτων, π.δ.κ.α.   

 45.19.4 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

45.19.41 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης μέσω διαδικτύου 

45.19.49 Άλλες υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μηχανοκίνητων οχημάτων 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης   

45.2 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων  
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45.20 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.20.1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα 

45.20.11 Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα (εκτός από τις 
υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος, των ελαστικών και του 
αμαξώματος)  

45.20.12 Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα  

45.20.13 Υπηρεσίες επισκευής των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένης της 
ρύθμισης του ανοίγματος των τροχών και της ζυγοστάθμισης αυτοκινήτων 
και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα  

45.20.14 Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα (επισκευή θυρών, κλειδαριών 
και παραθύρων, επαναχρωματισμός, επισκευή μετά από σύγκρουση) και 
παρόμοιες υπηρεσίες  

45.20.2 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων μηχανοκίνητων 
οχημάτων  

45.20.21 Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων 
μηχανοκίνητων οχημάτων (εκτός από τις υπηρεσίες επισκευής του 
ηλεκτρικού συστήματος και του αμαξώματος)  

45.20.22 Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος άλλων 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20.23 Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος άλλων μηχανοκίνητων 
οχημάτων (επισκευή θυρών, κλειδαριών και παραθύρων, 
επαναχρωματισμός, επισκευή μετά από σύγκρουση) και παρόμοιες 
υπηρεσίες  

45.20.3 Υπηρεσίες πλύσης, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες 
υπηρεσίες 

45.20.30 Υπηρεσίες πλύσης, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες 
υπηρεσίες  

45.3 Υπηρεσίες εμπορίας ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων 
οχημάτων  

45.31 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.31.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων  

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων, εκτός εκείνων που παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης    

45.31.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ελαστικών επισώτρων και 
εσωτερικών αεροθαλάμων για επίσωτρων  



 186

45.31.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.31.2 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

45.31.20 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

45.32 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων  

 

45.32.1 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.32.11 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
ελαστικών επισώτρων 

45.32.12 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.32.2 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.32.21 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω του διαδικτύου 

45.32.22 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων με αλληλογραφία  

45.32.29 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών και 
εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων, π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

-  το λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
από 

. μη ειδικά καταστήματα 

.  υπαίθριους πάγκους  και αγορές 

. άλλα, π.δ.κ.α   

45.4 Υπηρεσίες εμπορίας, συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και 
συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  

45.40 Υπηρεσίες εμπορίας, συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και 
συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες εμπορίου, συντήρησης και επισκευής μοτοποδηλάτων και 
συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 

Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 

-  οι υπηρεσίες εμπορίου, συντήρησης και επισκευής ποδηλάτων και συναφών 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 

45.40.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μοτοσικλετών και συναφών 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  
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45.40.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μοτοσικλετών και συναφών 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  

45.40.2 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
μοτοσικλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  

45.40.20 Υπηρεσίες ειδικευμένων καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
μοτοσικλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων   

45.40.3 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου μοτοσικλετών και συναφών 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  

45.40.30 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου μοτοσικλετών και συναφών 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  

45.40.4 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μοτοσικλετών και συναφών 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

45.40.40 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μοτοσικλετών και συναφών 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

45.40.5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών 

45.40.50 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών  

46 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών  

46.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ακατέργαστων αγροτικών πρώτων 
υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών 
προϊόντων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.11.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ακατέργαστων αγροτικών πρώτων 
υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών 
προϊόντων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.11.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ζώντων ζώων έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης  

46.11.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου λουλουδιών και φυτών έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.11.19 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών,  κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών 
προϊόντων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων 
και βιομηχανικών χημικών προϊόντων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.12.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου καυσίμων, μεταλλευμάτων, 
μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης  

46.12.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου στερεών, υγρών και αερίων 
καυσίμων και συναφών προϊόντων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.12.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μεταλλευμάτων και μετάλλων σε 
πρωτογενείς μορφές έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
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46.12.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου βιομηχανικών χημικών προϊόντων 
, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης  

46.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ξυλείας και οικοδομικών υλικών έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.13.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ξυλείας και οικοδομικών υλικών 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.13.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης   

46.13.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου οικοδομικών υλικών έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.14 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων, βιομηχανικού 
εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.14.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων, βιομηχανικού 
εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.14.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου 
εξοπλισμού γραφείων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.14.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου πλοίων και αεροσκαφών και άλλου 
εξοπλισμού μεταφοράς, π.δ.κ.α. έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης,  

46.14.19 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανημάτων και 
βιομηχανικού εξοπλισμού, π.δ.κ.α. έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.15 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, 
σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.15.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, 
σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.15.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επίπλων έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης  

46.15.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εξοπλισμού ραδιοφωνίας, 
τηλεόρασης και βίντεο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.15.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σιδηρικών και εργαλείων χειρός 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης   

46.15.19 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μαχαιροπήρουνων και ειδών 
οικιακής χρήσης, π.δ.κ.α. έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.16 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ειδών ιματισμού, γουνών, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.16.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ειδών ιματισμού, γουνών, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.16.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις πωλήσεις έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης: 
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- νημάτων και υφασμάτων 

- λευκών ειδών, κουρτινών, διαφανών κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών 
από υφαντουργικά υλικά 

46.16.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών ιματισμού, γουνών και 
υποδημάτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.16.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου δερμάτινων ειδών και ειδών 
ταξιδίου έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.17 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.17.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.17.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου τροφίμων έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης  

46.17.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ποτών έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης  

46.17.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου καπνού έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης  

46.18 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων συγκεκριμένων προϊόντων 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.18.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων συγκεκριμένων προϊόντων 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

46.18.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, 
αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης  

46.18.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών 
αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών 
ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού,  ρολογιών τοίχου και 
κοσμημάτων, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   

46.18.19 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, 
π.δ.κ.α. έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις πωλήσεις, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης: 

- χαρτιού και χαρτονιού 

- ακατέργαστου ξύλου 

- απορριμμάτων, υπολειμμάτων και υλικών για ανακύκλωση 

- ειδικών σειρών προϊόντων, π.δ.κ.α. 

46.19 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ποικιλίας ειδών έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης  

46.19.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ποικιλίας ειδών έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης  

46.19.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ποικιλίας ειδών έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης  
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46.2 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ακατέργαστων αγροτικών πρώτων 
υλών και ζώντων ζώων  

46.21 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και ζωοτροφών  

46.21.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σιτηρών, σπόρων και ζωοτροφών  

46.21.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σιτηρών  

46.21.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σπόρων (εκτός των ελαιούχων 
σπόρων)   

46.21.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ελαιούχων σπόρων και καρπών  

46.21.14 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ζωοτροφών  

46.21.19 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών, π.δ.κ.α.  

46.21.2 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ακατέργαστου καπνού  

46.21.20 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ακατέργαστου καπνού  

46.22 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου λουλουδιών και φυτών  

46.22.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου λουλουδιών και φυτών  

46.22.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου λουλουδιών και φυτών  

46.23 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ζώντων ζώων  

46.23.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ζώντων ζώων  

46.23.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ζώντων ζώων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κατοικίδιων ζώων 

46.24 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος  

46.24.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος  

46.24.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος  

46.3 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού  

46.31 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φρούτων και λαχανικών  

46.31.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φρούτων και λαχανικών  

46.31.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου νωπών φρούτων και λαχανικών  

46.31.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επεξεργασμένων φρούτων και 
λαχανικών   

46.32 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κρέατος και προϊόντων κρέατος  

46.32.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κρέατος και προϊόντων κρέατος  

46.32.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κρέατος (συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)  
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46.32.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προϊόντων κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πουλερικών)  

46.33 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών 
και βρώσιμων ελαίων και λιπών  

46.33.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών 
και βρώσιμων ελαίων και λιπών  

46.33.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου γαλακτοκομικών προϊόντων  

46.33.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αυγών  

46.33.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου βρώσιμων ελαίων και λιπών  

46.34 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ποτών  

46.34.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ποτών  

46.34.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου χυμών, μεταλλικών νερών, 
αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών  

46.34.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αλκοολούχων ποτών  

46.35 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προϊόντων καπνού  

46.35.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προϊόντων καπνού  

46.35.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προϊόντων καπνού  

46.36 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών  
ζαχαροπλαστικής  

46.36.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών  
ζαχαροπλαστικής  

46.36.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ζάχαρης  

46.36.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προϊόντων αρτοποιίας  

46.36.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σοκολάτας και ειδών  
ζαχαροπλαστικής  

46.37 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών  

46.37.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών  

46.37.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών   

46.38 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των καρκινοειδών και των μαλακίων 

46.38.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

46.38.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων  

46.38.2 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων τροφίμων  

46.38.21 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφών  
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46.38.29 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων τροφίμων, π.δ.κ.α.  

46.39 Μη εξειδικευμένες υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών 
και καπνού  

46.39.1 Μη εξειδικευμένες υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών 
και καπνού  

46.39.11 Μη εξειδικευμένες υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κατεψυγμένων 
τροφίμων  

46.39.12 Μη εξειδικευμένες υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μη 
κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού  

46.4 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης  

46.41 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων  

46.41.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων  

46.41.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου νημάτων  

46.41.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου υφασμάτων  

46.41.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών 
και διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστουφαντουργικά υλικά  

46.41.14 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μικρών κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων (ψιλικών)  

46.42 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και 
υποδημάτων  

46.42.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και 
υποδημάτων  

46.42.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) 

46.42.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου υποδημάτων  

46.43 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.43.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  

46.43.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, 
εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών  και  φωτογραφικών ειδών  

46.43.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού 
εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και DVD 

46.43.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου δίσκων γραμμοφώνου, κασετών 
και μαγνητοταινιών, σύμπυκνων δίσκων (CD) και δίσκων DVD (εκτός κενών 
κασετών)  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού 
αυτοκινήτων 

46.43.14 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φωτογραφικών και οπτικών ειδών  

46.44 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών πορσελάνης και γυαλικών και 
υλικών καθαρισμού  
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46.44.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών πορσελάνης και γυαλικών και 
υλικών καθαρισμού  

46.44.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου γυαλικών, ειδών πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής  

46.44.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου υλικών καθαρισμού  

46.45 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αρωμάτων και καλλυντικών  

46.45.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αρωμάτων και καλλυντικών  

46.45.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αρωμάτων και καλλυντικών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών αρωματοποιίας, καλλυντικών και 
σαπουνιών  

46.46 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων  

46.46.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων 

46.46.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

46.46.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου χειρουργικών, ιατρικών και 
ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 

46.47 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επίπλων, ταπήτων (χαλιών) και 
φωτιστικού εξοπλισμού  

46.47.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επίπλων, ταπήτων (χαλιών) και 
φωτιστικού εξοπλισμού  

46.47.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου οικιακών επίπλων  

46.47.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φωτιστικού εξοπλισμού  

46.47.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ταπήτων (χαλιών) και κιλιμιών  

46.48 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ρολογιών και κοσμημάτων  

46.48.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ρολογιών και κοσμημάτων  

46.48.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ρολογιών και κοσμημάτων  

46.49 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.49.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μαχαιροπήρουνων και μεταλλικών 
ειδών οικιακής χρήσης, ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης, π.δ.κ.α.   

46.49.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μαχαιροπήρουνων και μεταλλικών 
ειδών οικιακής χρήσης 

46.49.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από 
φελλό, ειδών βαρελοποιίας και άλλων ειδών από ξύλο 

46.49.19 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης και 
εξοπλισμού, π.δ.κ.α.   

46.49.2 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών 
ειδών  
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46.49.21 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου βιβλίων  

46.49.22 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου περιοδικών και εφημερίδων  

46.49.23 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου χαρτικών ειδών  

46.49.3 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων καταναλωτικών αγαθών  

46.49.31 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μουσικών οργάνων  

46.49.32 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου παιχνιδιών κάθε είδους  

46.49.33 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων)  

46.49.34 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου δερμάτινων ειδών και ειδών 
ταξιδίου  

46.49.35 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου γραμματοσήμων και νομισμάτων  

46.49.36 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου καλλιτεχνικών και αναμνηστικών 
(σουβενίρ) ειδών  

46.49.39 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων καταναλωτικών αγαθών, 
π.δ.κ.α.   

46.5 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εξοπλισμού πληροφορικών και 
επικοινωνιακών συστημάτων  

46.51 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

46.51.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 

46.51.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

46.52 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και εξαρτημάτων  

46.52.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  

46.52.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων  

46.52.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων  

46.52.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κενών κασετών και δισκετών 
μουσικής και βίντεο, μαγνητικών και οπτικών σύμπυκνων δίσκων (CD) και 
δίσκων DVD  

46.6 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών 

46.61 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών  

46.61.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών  
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46.61.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αγροτικών και δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των 
ελκυστήρων  

46.61.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο  

46.62 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εργαλειομηχανών  

46.62.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εργαλειομηχανών 

46.62.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εργαλειομηχανών για την 
κατεργασία ξυλείας  

46.62.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εργαλειομηχανών για την 
κατεργασία μετάλλων   

46.62.19 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εργαλειομηχανών για την 
κατεργασία άλλων υλικών  

46.63 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εξορυκτικών μηχανημάτων και 
μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού  

46.63.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εξορυκτικών μηχανημάτων  και 
μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού  

46.63.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εξορυκτικών μηχανημάτων  και 
μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού  

46.64 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, καθώς και υπηρεσίες χονδρικού 
εμπορίου ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών  

46.64.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, καθώς και υπηρεσίες χονδρικού 
εμπορίου ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών  

46.64.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, καθώς και υπηρεσίες χονδρικού 
εμπορίου ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών  

46.65 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επίπλων γραφείου  

46.65.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επίπλων γραφείου  

46.65.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επίπλων γραφείου  

46.66 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 
γραφείων  

46.66.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων  

46.66.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων  

46.69 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  

46.69.1  Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού  

46.69.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από 
τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα  
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46.69.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προμηθειών που σχετίζονται με 
μηχανήματα και είδη εξοπλισμού  

46.69.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εξοπλισμού ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων  

46.69.14 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων για τη βιομηχανία 
τροφίμων, ποτών και καπνού  

46.69.15 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επαγγελματικών ηλεκτρικών 
μηχανημάτων, συσκευών και υλικών  

46.69.16 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου όπλων και πυρομαχικών  

46.69.19 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  

46.7 Άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου  

46.71 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων 
και συναφών προϊόντων  

46.71.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου στερεών, υγρών και αέριων 
καυσίμων και συναφών προϊόντων  

46.71.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου στερεών καυσίμων  

46.71.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου καυσίμων κινητήρων, 
συμπεριλαμβανομένων των καύσιμων για αεροσκάφη  

46.71.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων υγρών και αέριων καυσίμων 
και συναφών προϊόντων  

46.72 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μετάλλων και μεταλλευμάτων  

46.72.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μετάλλων και μεταλλευμάτων  

46.72.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σιδηρούχων μεταλλευμάτων  

46.72.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων  

46.72.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σιδήρου και χάλυβα σε 
πρωτογενείς μορφές  

46.72.14 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μη σιδηρούχων μετάλλων σε 
πρωτογενείς μορφές  

46.73 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ξυλείας, οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής  

46.73.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ξυλείας, οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής  

46.73.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ακατέργαστης ξυλείας  

46.73.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προϊόντων της πρωτογενούς 
κατεργασίας του ξύλου  

46.73.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών υγιεινής  

46.73.14 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου χρωμάτων, βερνικιών και 
λούστρων  

46.73.15 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου τζαμιών  
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46.73.16 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων οικοδομικών υλικών  

46.73.17 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου χαρτιού τοιχοστρωσίας 
(ταπετσαρίας)   

46.73.18 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επενδύσεων δαπέδου (εκτός 
ταπήτων)  

46.74 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού 
και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 

46.74.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού 
και εξοπλισμού  και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 

46.74.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σιδηρικών  

46.74.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου υδραυλικού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού  και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 

46.74.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εργαλείων χεριού  

46.75 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου χημικών προϊόντων  

46.75.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου χημικών προϊόντων 

46.75.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου λιπασμάτων και αγροχημικών 
προϊόντων 

46.75.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου χημικών προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης  

46.76 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων ενδιάμεσων προϊόντων  

46.76.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων ενδιάμεσων προϊόντων  

46.76.11 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου χαρτιού και χαρτονιού  

46.76.12 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κλωστουφαντουργικών ινών  

46.76.13 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου πλαστικών και ελαστικού σε 
πρωτογενείς μορφές  

46.76.19 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.  

46.77 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

46.77.1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

46.77.10 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

46.9 Μη ειδικευμένες υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου  

46.90 Μη ειδικευμένες υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου  

46.90.1 Μη ειδικευμένες υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου 

46.90.10 Μη ειδικευμένες υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου  

47 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 

47.0 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 
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47.00 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 

47.00.1 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου φρούτων, λαχανικών, κρέατος, 
ψαριών, προϊόντων αρτοποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών 

47.00.11 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου νωπών φρούτων και λαχανικών 

47.00.12 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου επεξεργασμένων φρούτων και 
λαχανικών  

47.00.13 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου κρέατος  

47.00.14 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου προϊόντων κρέατος  

47.00.15 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων  

47.00.16 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου προϊόντων αρτοποιίας  

47.00.17 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ειδών ζαχαροπλαστικής   

47.00.18 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου γαλακτοκομικών προϊόντων  

47.00.19 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου αυγών  

47.00.2 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών 
και καπνού  

47.00.21 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου καφέ, τσαγιού, κακάο και 
μπαχαρικών  

47.00.22 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου βρώσιμων ελαίων και λιπών  

47.00.23 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών  

47.00.24 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων τροφίμων, π.δ.κ.α. 

47.00.25 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου αλκοολούχων ποτών 

47.00.26 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων ποτών  

47.00.27 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου προϊόντων καπνού  

47.00.3 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου εξοπλισμού πληροφορικής και 
επικοινωνιών  

47.00.31 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  

Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 

- η λιανική πώληση κενών δίσκων και ταινιών, βλέπε 47.00.64 

47.00.32 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  

47.00.33 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 
βίντεο   

47.00.4 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου δομικών υλικών και σιδηρικών  

47.00.41 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου σιδηρικών 

47.00.42 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 

47.00.43 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου επίπεδων τζαμιών 
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47.00.44 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου εξοπλισμού για το γρασίδι και τον 
κήπο  

47.00.45 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου υδραυλικού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και προμηθειών εγκαταστάσεων θέρμανσης 

47.00.46 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ειδών υγιεινής  

47.00.47 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου εργαλείων χειρός  

47.00.49 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου δομικών υλικών, π.δ.κ.α.  

47.00.5 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης 

47.00.51 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ειδών κλωστοϋφαντουργίας  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου σε ειδικά 
καταστήματα: 

- υφασμάτων 

- μαλλιών για πλέξιμο 

- βασικών υλικών για την κατασκευή κιλιμιών, ταπετσαρίας και κεντημάτων 

- λευκών ειδών, τραπεζομάντηλων, πετσετών και ποικίλων ειδών νοικοκυριού από 
κλωστοϋφαντουργικά υλικά  

- βελονών, βελονών πλεξίματος και παρόμοιων ειδών, 

47.00.52 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών  

47.00.53 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου χαρτιού τοιχοστρωσίας 
(ταπετσαρίας) και επενδύσεων δαπέδου, ταπήτων (χαλιών) και κιλιμιών  

47.00.54 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  

47.00.55 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου επίπλων  

47.00.56 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου φωτιστικών   

47.00.57 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ξύλινων ειδών, ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοπλεκτικής  

47.00.58 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου μουσικών οργάνων και παρτιτουρών  

47.00.59 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου πιατικών, γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και αγγειοπλαστικής, μαχαιροπήρουνων και μη ηλεκτρικών 
συσκευών οικιακής χρήσης, ειδών και εξοπλισμού, π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου πιατικών, γυαλικών, ειδών πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής και μαχαιροπήρουνων 

- τις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου συστημάτων ασφαλείας, όπως κλειδαριές, 
χρηματοκιβώτια και θυρίδες, χωρίς τις υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης 

47.00.6 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών  

47.00.61 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου βιβλίων  

47.00.62 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου εφημερίδων και περιοδικών  

47.00.63 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου χαρτικών ειδών  
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47.00.64 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου εγγραφών μουσικής και βίντεο  

Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 

- τις λιανικές πωλήσεις κενών δίσκων και ταινιών 

47.00.65 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου αθλητικού εξοπλισμού  

47.00.66 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου εξοπλισμού κατασκήνωσης  

47.00.67 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου παιχνιδιών κάθε είδους  

47.00.68 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου γραμματοσήμων και νομισμάτων  

47.00.69 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου καλλιτεχνικών και αναμνηστικών 
(σουβενίρ) ειδών 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες λιανικού εμπορίου παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), βλέπε 
47.00.91 

47.00.7 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ειδών ιματισμού, φαρμακευτικών και 
ιατρικών ειδών, ειδών καλλωπισμού, λουλουδιών, φυτών, ζώων συντροφιάς 
και τροφών για  ζώα συντροφιάς 

47.00.71 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ειδών ιματισμού  

47.00.72 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου υποδημάτων  

47.00.73 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού  

47.00.74 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου φαρμακευτικών ειδών  

47.00.75 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών  

47.00.76 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού  

47.00.77 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου λουλουδιών, φυτών και σπόρων  

47.00.78 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου λιπασμάτων και αγροχημικών 
προϊόντων  

47.00.79 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ζώων συντροφιάς και τροφών για 
ζώα συντροφιάς 

47.00.8 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου καυσίμων για οχήματα και άλλων 
νέων εμπορευμάτων, π.δ.κ.α.  

47.00.81 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου καυσίμων για οχήματα  

47.00.82 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ρολογιών και κοσμημάτων  

47.00.83 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου φωτογραφικού και οπτικού 
εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού  

47.00.84 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου υλικών καθαρισμού  

47.00.85 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου πετρελαίου εξωτερικής καύσης 
οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας  

47.00.86 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών 
προϊόντων, π.δ.κ.α.  

47.00.87 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ακατέργαστων αγροτικών 
προϊόντων, π.δ.κ.α.   
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου από ειδικά 
καταστήματα: 

- σπόρων, ελαιούχων σπόρων, άλλων γεωργικών σπόρων και γεωργικών 
ζωοτροφών 

- ζώντων γεωργικών ζώων 

- άλλων ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων, π.δ.κ.α. 

47.00.88 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου μηχανημάτων και εξοπλισμού, 
π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου: 

- μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 

- μηχανημάτων και εξοπλισμού για ειδική βιομηχανική χρήση και συναφών 
προμηθειών λειτουργίας 

- άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού, π.δ.κ.α. 

47.00.89 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου μη εδώδιμων μη καταναλωτικών 
προϊόντων, π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου: 

- χαρτιού και χαρτονιού 

- μεταλλικών αλάτων και άλλων μη εδώδιμων μη καταναλωτικών ειδών 

47.00.9 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου μεταχειρισμένων ειδών  

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου μέσω οίκων δημοπρασιών (λιανικής) 

47.00.91 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες)  

47.00.92 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου μεταχειρισμένων βιβλίων  
47.00.99 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων μεταχειρισμένων ειδών 
   
ΤΟΜΕΑΣ Η  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 
49 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω 
αγωγών  

49.1 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, υπεραστικές  

49.10 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, υπεραστικές  

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 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες υπεραστικών μεταφορών επιβατών με 
σιδηρόδρομο, ανεξάρτητα από την διανυόμενη απόσταση και τη θέση που 
χρησιμοποιείται 
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- τις υπηρεσίες μεταφορών για αυτοκίνητα, αποσκευές, ζώα και 
άλλα είδη που συνοδεύουν τους επιβάτες. 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με αστικούς και προαστιακούς 
σιδηρόδρομους, βλέπε 49.31.10 

- οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, 
όπως εκτέλεση ελιγμών και η αλλαγή σιδηροτροχιάς 

- οι υπηρεσίες λειτουργίας των σιδηροδρομικών υποδομών και οι 
υπηρεσίες τερματικών σταθμών επιβατών, βλέπε 52.21.1 

- οι υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν λι), βλέπε 55.90.13 
- οι υπηρεσίες βαγονιών – ρεστοράν, βλέπε 56.10.12 

 
49.2  Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων  

49.20  Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων  
49.20.1 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει:  

- τις υπηρεσίες μεταφορών εμπορευμάτων μέσω κύριων 
σιδηροδρομικών δικτύων καθώς και μικρότερων σιδηροδρόμων φορτίου 
Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης, βλέπε 52.10.1. 
- οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, 

όπως η εκτέλεση ελιγμών και η αλλαγή σιδηροτροχιάς,  
- οι υπηρεσίες λειτουργίας των σιδηροδρομικών υποδομών και οι 

υπηρεσίες εμπορευματικών τερματικών σταθμών, βλέπε 52.21.1 
- οι υπηρεσίες διακίνησης φορτίων, βλέπε 52.24.1 

 
49.20.11 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων με 
οχήματα-ψυγεία 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών καταψυγμένων ή 
διατηρημένων σε ψύξη προϊόντων, σε ειδικά βαγόνια ψυγεία. 
 
49.20.12 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων με 
βυτιοφόρα βαγόνια, προϊόντα πετρελαίου 
Αυτή  η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών προϊόντων πετρελαίου 
(αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου) σε ειδικά 
βυτιοφόρα βαγόνια. 
 
49.20.13 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων με 
βυτιοφόρα βαγόνια, χύδην υγρά και αέρια 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών άλλων χύδην υγρών ή αερίων σε ειδικά 
βυτιοφόρα βαγόνια  
 
49.20.14 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών με διατροπικούς 
περιέκτες 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών μεμονωμένων ειδών 
και συσκευασιών, που συγκεντρώνονται και μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, 
που έχουν ειδικά σχεδιασθεί ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση τους κατά τη 
μεταφορά. 
 



 203

49.20.15 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών ταχυδρομείου για 
λογαριασμό εθνικών ή αλλοδαπών ταχυδρομικών υπηρεσιών  

- τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων 
για λογαριασμό ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (κούριερ). 
 
49.20.16 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων 
χύδην 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων 
χύδην όπως δημητριακά, άλευρα, τσιμέντο, άμμος, άνθρακας, κλπ. 
  
49.20.19 Άλλες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών αυτοκινήτων, 
φορτηγών και ρυμουλκούμενων φορτηγών 

- τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών ζώντων ζώων 
- τις υπηρεσίες μεταφορών με σιδηρόδρομο άλλων φορτίων, 

π.δ.κ.α. 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και των οχημάτων που τους 
συνοδεύουν με σιδηρόδρομο, βλέπε 49.10.19. 
49.3  Άλλες υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών  

49.31  Αστικές και προαστιακές μεταφορές επιβατών  

49.31.1  Αστικές και προαστιακές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών  
49.31.10 Αστικές και προαστιακές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με αστικούς ή προαστιακούς 
σιδηρόδρομους. 
Η αστική κυκλοφορία ορίζεται ως κυκλοφορία της οποίας η αφετηρία και ο 
προορισμός βρίσκονται μέσα στα όρια της ίδιας αστικής περιοχής, ενώ ως 
προαστιακή κυκλοφορία ορίζεται η κυκλοφορία εντός μιας ευρύτερης μητροπολιτικής 
περιοχής, η οποία περιλαμβάνει παρακείμενες πόλεις 

- τις υπηρεσίες που παρέχουν οι αστικοί σιδηρόδρομοι μαζικής 
μεταφοράς (υπόγειοι ή υπερυψωμένοι) 

- τις υπηρεσίες μεταφοράς των οχημάτων, αποσκευών, ζώων και 
άλλων ειδών που συνοδεύουν τους επιβάτες. 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών από υπεραστικούς 
σιδηροδρόμους, βλέπε 49.10.1. 

- οι υπηρεσίες που παρέχονται από τραμ, βλέπε 49.31.21 
 
49.31.2 Άλλες αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 
49.31.21 Αστικές και προαστιακές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών βάσει προκαθορισμένων 
δρομολογίων, με προκαθορισμένο ωράριο που είναι διαθέσιμες για όλους τους 
χρήστες, με λεωφορείο, τραμ, τρόλεϊ και παρόμοιο μέσο, οι οποίες εκτελούνται εντός 
των ορίων μιας πόλης ή μιας ομάδας παρακείμενων πόλεων 

- τις υπηρεσίες μεταφοράς των αποσκευών, ζώων και άλλων ειδών, 
που συνοδεύουν τους επιβάτες και επιτρέπεται να μεταφερθούν χωρίς πρόσθετη 
επιβάρυνση. 
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες λειτουργίας οδοντωτών σιδηροδρόμων, βαγονιών σε 

εναέρια καλώδια, κλπ. εάν αποτελούν τμήμα αστικών, προαστιακών ή 
μητροπολιτικών συστημάτων μεταφοράς, που παρέχονται σε προγραμματισμένη 
βάση. 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μα αστικούς ή προαστιακούς 
σιδηροδρόμους, βλέπε 49.31.10 
 
49.31.22 Μικτές αστικές και προαστιακές τακτικές μεταφορές επιβατών 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- την παροχή αστικών και προαστιακών υπηρεσιών μεταφοράς 
επιβατών, που χρησιμοποιούν πάνω από έναν μεταφορικό μέσο, με τακτικά 
δρομολόγια και σε τακτικά ωράρια. 
 
49.32. Υπηρεσίες λειτουργίας ταξί 
49.32.1. Υπηρεσίες λειτουργίαςταξί 
49.32.11 Υπηρεσίες λειτουργίας ταξί 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες μηχανοκίνητων ταξί, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών, προαστιακών και υπεραστικών. 
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται γενικά με βάση τη δυανυόμενη απόσταση προς 
συγκεκριμένο προορισμό.  
Περιλαμβάνονται επίσης οι συναφείς υπηρεσίες κρατήσεων. 

- τις υπηρεσίες μη προγραμματισμένων ειδικών διαδρομών (shuttle 
service) για αεροδρόμια. 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ταξί που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα, βλέπε 
49.39.35 
- οι υπηρεσίες πλωτών ή εναέριων ταξί, βλέπε 50.30.19 και 
51.10.12 αντίστοιχα 
- οι υπηρεσίες ασθενοφόρων, βλέπε 86.90.14 
49.32.12 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό, όπου και αν 

παρέχονται, εκτός των υπηρεσιών ταξί 
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται γενικά βάσει χρονικής διάρκειας σε περιορισμένο 
αριθμό επιβατών και συνεπάγονται συχνά μεταφορά σε πάνω από έναν προορισμό. 
 

 49.39  Υπηρεσίες άλλων χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δκ.α.  

49.39.1  Υπηρεσίες τακτικής υπεραστικής και ειδικού σκοπού  χερσαίας 
μεταφοράς επιβατών  
 
49.39.11 Υπηρεσίες τακτικής υπεραστικής οδικής μεταφοράς επιβατών 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπεραστικές υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών, βάσει 
προκαθορισμένων 

δρομολογίων και με προκαθορισμένο ωράριο, που είναι διαθέσιμες για όλους 
τους χρήστες με λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ και παρόμοια μεταφορικά οχήματα. 

- τις υπηρεσίες μεταφοράς των αποσκευών, ζώων και άλλων ειδών, 
που συνοδεύουν τους επιβάτες και επιτρέπεται να μεταφερθούν 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 
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49.39.12 Υπηρεσίες τακτικής υπεραστικής ειδικού σκοπού  οδικής 
μεταφοράς επιβατών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπεραστικές υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών, με 

προκαθορισμένο δρομολόγιο και προκαθορισμένο ωράριο, για ειδική 
κατηγορία χρηστών 

- τις προγραμματισμένες υπεραστικές υπηρεσίες ειδικών διαδρομών 
(shuttle services) π.χ. τα λεωφορεία των αεροδρομίων 

 
49.39.13 Άλλες υπηρεσίες ειδικού σκοπού τακτικής οδικής μεταφοράς 

επιβατών 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις αστικές και  υπεραστικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, με 
προκαθορισμένο 

δρομολόγιο και προκαθορισμένο ωράριο για ειδική κατηγορία χρηστών, π.χ. 
κολλέγια ή επιχειρήσεις 

- τις προγραμματισμένες αστικές και υπεραστικές υπηρεσίες ειδικών 
διαδρόμων (shuttle services) π.χ. τα λεωφορεία των αεροδρομίων 

- όλες τις υπηρεσίες σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά 
μαθητών μεταξύ του σπιτιού τους και του σχολείου και μεταξύ 
σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών.  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ταξί, βλέπε 49.32.11. 
- οι υπηρεσίες μη προγραμματισμένων ειδικών διαδρομών (shuttle service) για 

αεροδρόμια, βλέπε 49.32.11. 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό, βλέπε 49.32.12. 
- οι υπηρεσίες λειτουργία οδοντωτών σιδηροδρόμων, βαγονιών σε εναέρια 

καλώδια, κλπ. εάν δεν είναι τμήμα αστικών, προαστιακών ή μητροπολιτικών 
συστημάτων μεταφοράς, βλέπε 49.39.20 

- η οδική μεταφορά για περιηγήσεις σε αξιοθέατα, βλέπε 49.39.32 
 

49.39.2 Μεταφορές επιβατών με  τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών 
κέντρων  

49.39.20 Μεταφορές επιβατών με  τελεφερίκ και ανελκυστήρες 
χιονοδρομικών κέντρων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες λειτουργίας οδοντωτών σιδηρόδρομων, τελεφερίκ, συρόμενων 

και εναέριων αναβατόριων  και παρόμοιες υπηρεσίες, εάν δεν είναι τμήμα 
αστικών, προαστιακών ή μητροπολιτικών συστημάτων μεταφοράς. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες λειτουργίας οδοντωτών σιδηροδρόμων, βαγονιών εναέριων 

καλωδίων, κλπ. εάν είναι τμήμα αστικών, προαστιακών ή μητροπολιτικών 
συστημάτων μεταφοράς, βλέπε 49.31.23 

 
49.39.3 Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών  
49.39.31 Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων ή πούλμαν με χειριστές για ορισμένη 

χρονική περίοδο, η οποία δεν εξαρτάται γενικά από την απόσταση. Ο 
ενοικιαστής ορίζει πώς και πότε θα λειτουργούν τα οχήματα, προσδιορίζοντας 
τα ωράρια, τις διαδρομές και άλλα λειτουργικά θέματα. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι μη προγραμματισμένες υπηρεσίες τοπικών λεωφορείων ή ναυλωμένων 

πούλμαν, βλέπε 49.39.33 
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- οι μη προγραμματισμένες υπηρεσίες υπεραστικών λεωφορείων ή 
ναυλωμένων πούλμαν, βλέπε 49.39.34. 

 
49.39.32 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες λεωφορείων για περιηγήσεις σε αξιοθέατα, 

συμπεριλαμβανομένων και των γύρων της πόλης. 
 
49.39.33 Υπηρεσίες μη τακτικών τοπικών λεωφορείων και μισθωμένων 

λεωφορείων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις μη τακτικές υπηρεσίες μισθωμένων λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό, 

μέσα σε αστικές και προαστιακές περιοχές, που παρέχονται γενικά με βάση τη 
χρονική διάρκεια και την απόσταση και συνεπάγονται συχνά τη μεταφορά σε 
πάνω από έναν προορισμό. Αντίθετα με την ενοικίαση λεωφορείου, που 
προσφέρει πλήρη έλεγχο στον πελάτη, η υπηρεσία αυτή παρέχεται  κατά 
κανόνα για προκαθορισμένη διαδρομή και με προκαθορισμένο ωράριο.  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων με οδηγό, βλέπε 49.39.31 

 
49.39.34 Υπηρεσίες μη τακτικών υπεραστικών λεωφορείων και μισθωμένων 

λεωφορείων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες μισθωμένων λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό, για 
υπεραστικές και μεγάλες αποστάσεις, που παρέχονται γενικά με βάση τη 
χρονική διάρκεια και την απόσταση και οι οποίες συνεπάγονται συχνά τη 
μεταφορά σε πάνω από έναν προορισμό. 
Αντίθετα με την ενοικίαση λεωφορείου, που προσφέρει πλήρη έλεγχο στον 
πελάτη, η υπηρεσία αυτή παρέχεται κατά κανόνα για προκαθορισμένη 
διαδρομή και με προκαθορισμένο ωράριο.  
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων με οδηγό, βλέπε 49.39.31 
 

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

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με 
σχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώο ή άλλα μεταφορικά μέσα όπως οι 
δίτροχες χειράμαξες (ρίκσο) και τα οχήματα που έλκονται από υποζύγια, με την 
προϋπόθεση ότι μαζί με το όχημα ή τα ζώα παρέχονται οι υπηρεσίες ενός 
χειριστή. 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών οχημάτων που έλκονται από ανθρώπους 

ή ζώα χωρίς τις υπηρεσίες ενός οδηγού, βλέπε 77.12.19 
 
49.39.39 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών, π.δ.κ.α. 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με οχήματα με οδηγό, π.δ.κ.α. 
- τις υπηρεσίες μεταφοράς των αποσκευών, ζώων και άλλων ειδών, που 

συνοδεύουν τους επιβάτες και επιτρέπεται να μεταφερθούν χωρίς πρόσθετη 
επιβάρυνση. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ασθενοφόρων, βλέπε 86.90.14 
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49.4  Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων και υπηρεσίες 
αποκομιδής  

49.41  Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
49.41.1 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες τοποθέτησης σε κιβώτια  και συσκευασίας για μεταφορά, βλέπε 

52.29.20 
 
49.41.11 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με σχήματα – ψυγεία 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς κατεψυγμένων ή διατηρημένων σε ψύξη 

προϊόντων σε ειδικά οχήματα και βαγόνια ψυγεία 
 
49.41.12 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με βυτιοφόρα οχήματα 

ή ημιρυμουλκούμενα, προϊόντα πετρελαίου 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου (αργό πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο και διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου) σε ειδικά βυτιοφόρα 
φορτηγά 

 
49.41.13 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με βυτιοφόρα οχήματα 

ή ημιρυμουλκούμενα, άλλα χύδην υγρά ή αέρια προϊόντα 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς άλλων χύδην υγρών ή αερίων με ειδικά 

βυτιοφόρα φορτηγά 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες διανομής νερού με φορτηγά, βλέπε 36.00.20 
 

49.41.14 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με διατροπικούς περιέκτες 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς μεμονωμένων ειδών και συσκευασιών που 

συγκεντρώνονται και μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, που έχουν ειδικά 
σχεδιασθεί ώστε να διευκολύνεται η διακίνησή τους κατά τη μεταφορά 

 
49.41.15 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς ξηρών εμπορευμάτων χύδην, όπως 

δημητριακά, άλευρα, τσιμέντο, άμμο, άνθρακα, κλπ.  
 
49.41.16 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς ζώντων ζώων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς ζώντων ζώων σε ειδικά οχήματα. 
 

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

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων από οχήματα που έλκονται 

από άνθρωπο ή ζώα. 
 
49.41.18 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιστολών και δεμάτων με οποιοδήποτε 

χερσαίο μεταφορικό μέσο, εκτός των σιδηροδρόμων, για λογαριασμό των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (κούριερ) 
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Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (κούριερ), βλέπε 

53.10.1 και 53.20.1 
 

49.41.19 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς με άλλα ειδικά οχήματα, π.δ.κ.α. 
Περιλαμβάνεται εδώ η μεταφορά αποβλήτων και απορριμμάτων (χωρίς συλλογή 
ή απόρριψη), σκυροδέματος και πισσούχου ασφαλτομήγματος, αυτοκινήτων, κλπ 
από ειδικά οχήματα.  
- η οδική μεταφορά εμπορευμάτων που δεν κατατάσσονται αλλού, από μη 

ειδικά οχήματα 
 
49.41.2 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 
49.41.20 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών και άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

μεταφοράς εμπορευμάτων, με οδηγό. 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, βλέπε 49.41.1 
- η ενοικίαση φορτηγών χωρίς οδηγό, βλέπε 77.12.11 

49.42  Υπηρεσίες αποκομιδής 

49.42.1  Υπηρεσίες αποκομιδής  
49.42.11 Υπηρεσίες αποκομιδής για νοικοκυριά 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μετακόμισης (μετεγκατάστασης) οικιακών ειδών και επίπλων, 

συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών υπηρεσιών συσκευασίας, μεταφοράς 
και επανατοποθέτησης. 

 
49.42.19 Άλλες υπηρεσίες αποκομιδής 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μετακόμισης (μετεγκατάστασης) εξοπλισμού, μηχανημάτων και 

επίπλων γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών υπηρεσιών 
συσκευασίας, μεταφοράς και επανατοποθέτησης. 

 
49.5  Υπηρεσίες μεταφορών μέσω αγωγών  

49.50  Υπηρεσίες μεταφορών μέσω αγωγών  

49.50.1  Υπηρεσίες μεταφορών μέσω αγωγών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες λειτουργίας αντλιοστασίων 

49.50.11 Υπηρεσίες μεταφοράς μέσω αγωγών αργού ή διυλισμένου 
πετρελαίου και  πετρελαϊκών προϊόντων  
49.50.12  Υπηρεσίας μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών 
 Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες υγροποίησης και επαναεροποίησης του φυσικού αερίου, βλέπε 
09.10.13 

- οι υπηρεσίες διανομής φυσικού αερίου μέσω δικτύου, βλέπε 35.22.10 
 
49.50.19 Υπηρεσίες μεταφοράς άλλων αγαθών μέσω αγωγών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μεταφοράς μέσω σωληναγωγών άλλων χημικών προϊόντων, 

υδαρούς άνθρακα και άλλων προϊόντων, π.δ.κ.α., 
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Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες διανομής ατμού και νερού μέσω δικτύου, βλέπε 35.30.12, 

36.00.20 
 

50  Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών  

50.1  Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών  

50.10  Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών  

50.10.1  Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών  
50.10.11 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών  μεταφορών επιβατών σε 

πορθμεία (ferry boat) 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις θαλάσσιες και παράκτιες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με πορθμεία,  
συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων και αερόστρωμνων πλοίων, σε 
προγραμματισμένη ή μη προγραμματισμένη βάση 

- τις υπηρεσίες μεταφοράς των αποσκευών, ζώων και άλλων ειδών, που 
συνοδεύουν τους επιβάτες και επιτρέπεται να μεταφερθούν χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση. 

 
50.10.12 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με 

κρουαζιερόπλοια 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες που παρέχονται από κρουαζιερόπλοια και 
περιλαμβάνουν μέσα στην τιμή μεταφορά, διαμονή, υπηρεσίες εστίασης, 
ψυχαγωγία και άλλες υπηρεσίες αναψυχής. 

 
50.10.19 Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών 

επιβατών  
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις θαλάσσιες και παράκτιες υπηρεσίες πλωτής μεταφοράς επιβατών, σε 
προγραμματισμένη και μη προγραμματισμένη βάση, ανεξάρτητα από την 
κατηγορία της υπηρεσίας, εκτός των πορθμείων και των κρουαζιερόπλοιων 

- τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών από λιμάνι σε λιμάνι, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς με φορτηγά πλοία. 

- τις υπηρεσίες μεταφοράς αποσκευών, ζώων και άλλων ειδών που 
συνοδεύουν τους επιβάτες και επιτρέπεται να μεταφερθούν χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση.  

 
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 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών αναψυχής με χειριστή (π.χ. για εκδρομές 
για ψάρεμα) 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης θαλάσσιων και παράκτιων σκαφών για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων με χειριστή, βλέπε 50.20.21. 

- οι υπηρεσίες χρονομίσθωσης ή ενοικίασης σκαφών αναψυχής και 
θαλαμηγών χωρίς χειριστή, βλέπε 77.21.10 

- οι υπηρεσίες χρονομίσθωσης ή ενοικίασης εμπορικών σκαφών χωρίς 
χειριστή, βλέπε 77.34.10  



 210

 
50.2  Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων  

50.20  Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων  

50.20.1  Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών 
εμπορευμάτων  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες διακίνησης φορτίων, βλέπε 52.24.1 

 
50.20.11 Υπηρεσίες θαλάσσιας  ή ακτοπλοϊκής μεταφοράς κατεψυγμένων ή 

διατηρημένων με απλή ψύξη αγαθώνσε σκάφη – ψυγεία 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες  θαλάσσιας και παράκτιας πλωτής μεταφοράς κατεψυγμένων ή 

διατηρημένων σε ψύξη προϊόντων σε ειδικά τμήματα ψυγείων  
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- η θαλάσσια και παράκτια πλωτή μεταφορά υγρού αερίου, βλέπε 50.20.13 

 
50.20.12  Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς αργού 
πετρελαίου από δεξαμενόπλοια  

50.20.13  Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφορές άλλων χύδην 
υγρών ή αερίων  σε δεξαμενόπλοια  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες θαλάσσιας και παράκτιας πλωτής μεταφοράς άλλων χύδην 

υγρών ή αερίων όπως φυσικό αέριο, μεθάνιο και διυλισμένα προϊόντα 
πετρελαίου σε ειδικά δεξαμενόπλοια 

 
50.20.14 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς διατροπικών 

περιεκτών (κοντέινερ) από πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες θαλάσσιας και παράκτιας πλωτής μεταφοράς μεμονωμένων 

ειδών και συσκευασιών που συγκεντρώνονται και μεταφέρονται σε 
εμπορευματοκιβώτια, που έχουν ειδικά σχεδιασθεί ώστε να διευκολύνεται η 
διακίνηση τους κατά τη μεταφορά. 

 
50.20.15 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς ξηρών 

εμπορευμάτων χύδην 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες θαλάσσιας και παράκτιας πλωτής μεταφοράς ξηρών 

εμπορευμάτων χύδην όπως δημητριακά, άλευρα, τσιμέντο, άμμος, άνθρακας, 
κλπ. 

 
50.20.19 Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών 

εμπορευμάτων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες θαλάσσιας και παράκτιας πλωτής μεταφοράς επιστολών και 

δεμάτων για λογαριασμό ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς (κούριερ) 

- τις υπηρεσίες θαλάσσιας και παράκτιας πλωτής μεταφοράς εμπορευμάτων, 
π.δ.κ.α.  
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50.20.2 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής 
μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή, υπηρεσίες ρυμούλκησης και 
ώθησης 

 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες ενοικίασης και χρονομίσθωσης αυτοπροωθούμενων πλοίων με 

πλήρωμα, όπως δεξαμενόπλοια, πλοία χύδην ξηρού φορτίου, εμπορικά και 
φορτηγά πλοία, ρυμουλκά πλοία και αλιευτικά σκάφη για θαλάσσιες και 
παράκτιες πλωτές μεταφορές 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και παράκτιας μεταφοράς 

επιβατών με χειριστή, βλέπε 50.10.20 
- οι υπηρεσίες χρονομίσθωσης ή ενοικίασης εμπορικών σκαφών χωρίς 

χειριστή, βλέπε 77.34.10 
 
50.20.21 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής 
μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή 
 
50.20.22  Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε θαλάσσια και σε παράκτια 
ύδατα 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα 
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται γενικά από πλοία τα οποία δεν μεταφέρουν τα 
ίδια εμπορεύματα ή επιβάτες. 
- τις υπηρεσίες ρυμούλκησης για εξέδρες πετρελαίου, πλωτούς γερανούς, 

βυθοκόρους και σημαντήρες και για κύτη και μη ολοκληρωμένα σκάφη 
 

50.3  Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  

50.30  Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  

50.30.1  Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  
50.30.11  Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με 
πορθμεία 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε ποτάμια, διώρυγες, λίμνες και 

εσωτερικές πλωτές οδούς με πορθμεία, συμπεριλαμβανομένων των 
υδροπτέρυγων και αερόστρωμνων πλοίων, σε προγραμματισμένη ή μη βάση 

- τις υπηρεσίες μεταφοράς των οχημάτων, αποσκευών, ζώων και άλλων ειδών 
που συνοδεύουν τους επιβάτες 

 
50.30.12  Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 
με κρουαζιερόπλοια  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις κρουαζιέρες σε εσωτερικές πλωτές οδούς, που περιλαμβάνουν στην 

τιμή τη μεταφορά, τη διαμονή, υπηρεσίες εστίασης και άλλες σχετικές 
υπηρεσίες 

 
50.30.13  Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων  

50.30.19  Άλλες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε ποτάμια, διώρυγες και άλλες 
εσωτερικές πλωτές οδούς, σε προγραμματισμένη ή μη βάση, με πλοία 
εκτός από πορθμεία, κρουαζιερόπλοια, σκάφη εκδρομών ή περιηγήσεων 

- τα πλωτά ταξί 
 
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 
                Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- Τις υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών αναψυχής για εσωτερικές πλωτές 
οδούς με χειριστή 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων για 

εσωτερικές πλωτές οδούς με χειριστή, βλέπε 50.40.21 
- οι υπηρεσίες χρονομίσθωσης ή ενοικίασης σκαφών αναψυχής χωρίς 

χειριστή, βλέπε 77.21.10 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης εμπορικών πλοίων χωρίς χειριστή, βλέπε 

77.34.10 
50.4  Υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  

50.40  Υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς  

50.40.1  Υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς  
Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες διακίνησης φορτίων, βλέπε 52.24.1 

 
50.40.11 Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς κατεψυγμένων 

ή διατηρημένων με απλή ψύξη αγαθώνσε σκάφη – ψυγεία. 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές πλωτές οδούς κατεψυγμένων ή 

διατηρημένων σε ψύξη προϊόντων, σε ειδικά τμήματα ψυγείων   
 
50.40.12 Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινεςαργού πετρελαίου από 

δεξαμενόπλοια 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές πλωτές οδούς άλλων χύδην υγρών ή 

αερίων όπως φυσικό αέριο, μεθάνιο και διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου με 
ειδικά δεξαμενόπλοια 

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

 
50.40.14 Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 
διατροπικών περιεκτών (κοντέινερ) από πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων  
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές πλωτές οδούς μεμονωμένων ειδών 
και συσκευασιών που συγκεντρώνονται και μεταφέρονται σε 
εμπορευματοκιβώτια που έχουν ειδικά σχεδιασθεί ώστε να διευκολύνεται η 
διακίνηση τους κατά τη μεταφορά  
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50.40.19 Άλλες υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές πλωτές οδούς εμπορευμάτων, 

π.δ.κ.α. 
 

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 
     
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες ενοικίασης και χρονομίσθωσης αυτοπροωθούμενων σκαφών 
κάθε τύπου για εσωτερικές πλωτές οδούς με χειριστή, όπως δεξαμενόπλοια, 
πλοία χύδην ξηρού φορτίου, εμπορικά και φορτηγά πλοία, ρυμουλκά και 
αλιευτικά σκάφη.  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών εσωτερικών πλωτών οδών για επιβάτες με 

χειριστή, βλέπε 50.30.20 
- οι υπηρεσίες χρονομίσθωσης ή ενοικίασης εμπορικών πλοίων χωρίς χειριστή, 

βλέπε 77.34.10 
 
50.40.22 Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε εσωτερικά ύδατα 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες ρυμούλκησης φορτηγίδων σε εσωτερικές  πλωτές οδούς και 

διώρυγες, όταν παρέχονται από ρυμουλκά 
- τις υπηρεσίες ρυμούλκησης εξεδρών πετρελαίου, πλωτών γερανών, 

βυθοκόρων και σημαντήρων, καθώς και κυτών και μη ολοκληρωμένων 
πλοίων. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες πλεύρισης και αναχώρησης από την προβλήτα με τη βοήθεια 

ρυμουλκού, βλέπε 52.22.13 
51  Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών  

51.1  Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών  

51.10  Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών  

51.10.1  Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών  
51.10.11 Υπηρεσίες τακτικής εσωτερικής εναέριας μεταφοράς επιβατών 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών με τακτικές εσωτερικές πτήσεις, 

και τακτικά ωράρια, που εκτελούνται από αεροσκάφη (συμπεριλαμβανομένων 
των ελικοπτέρων) κάθε τύπου 

- τις συναφείς υπηρεσίες μεταφοράς των αποσκευών των επιβατών και άλλων 
ειδών, που επιτρέπεται να μεταφερθούν χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

 
51.10.12 Υπηρεσίες μη τακτικής εσωτερικής  εναέριας μεταφοράς 

επιβατών, εκτός από περιηγήσεις 
 

 Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τις μη τακτικές υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών με εσωτερικές 
πτήσεις που εκτελούνται από αεροσκάφη (συμπεριλαμβανομένων των 
ελικοπτέρων) κάθε τύπου 

- τις συναφείς υπηρεσίες μεταφοράς των αποσκευών των επιβατών και άλλων 
ειδών, που επιτρέπεται να μεταφερθούν χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα, 

βλέπε 51.10.15 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς επιβατών με 

χειριστή, βλέπε 51.10.20 
51.10.13 Υπηρεσίες τακτικής διεθνούς  εναέριας μεταφοράς επιβατών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών με τακτικές διεθνείς πτήσεις και 

τακτικά ωράρια που εκτελούνται με αεροσκάφη (συμπεριλαμβανομένων των 
ελικοπτέρων) κάθε τύπου 

- τις συναφείς υπηρεσίες μεταφοράς των αποσκευών των επιβατών και άλλων 
ειδών, που επιτρέπεται να μεταφερθούν χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

 
51.10.14 Υπηρεσίες μη τακτικής διεθνούς  εναέριας μεταφοράς επιβατών 
 Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις μη τακτικές υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών με διεθνείς πτήσεις 
που εκτελούνται από αεροσκάφη (συμπεριλαμβανομένων των ελικοπτέρων) 
κάθε τύπου 

- τις συναφείς υπηρεσίες μεταφοράς των αποσκευών και άλλων ειδών των 
επιβατών, που επιτρέπεται να μεταφερθούν χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα, 

βλέπε 51.10.15 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς επιβατών με 

χειριστή, βλέπε 51.10.20 
51.10.15 Υπηρεσίες μη τακτικής εναέριας μεταφοράς επιβατών για 
περιηγήσεις 

51.10.2 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς επιβατών με 
χειριστή 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες ενοικίασης και χρονομίσθωσης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς 

επιβατών ή εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς κατάλληλου για επιβάτες και 
εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των ελικοπτέρων) με χειριστή. 

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται γενικά σε χρονική βάση και συχνά για 
πολλούς  

     διαφορετικούς προορισμούς 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς χωρίς χειριστή, 
βλέπε 77.35.10 

51.10.20 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς επιβατών 
με χειριστή 

51.2  Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων και διαστημικών 
μεταφορών 

 51.21  Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων  

51.21.1  Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων  
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων με 
χειριστή, βλέπε 51.21.20 

 
51.21.11 Υπηρεσίες τακτικής εναέριας μεταφοράς με διατροπικούς περιέκτες 

(κοντέινερ) 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς μεμονωμένων ειδών και συσκευασιών, 

που συγκεντρώνονται και μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια ειδικά 
σχεδιασμένα ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση τους κατά τη μεταφορά 

 
51.21.12 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιστολών και δεμάτων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς, τακτικής ή μη, επιστολών και 

δεμάτων, για λογαριασμό ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς (κούριερ) 

 
51.21.13 Τακτικές  εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις τακτικές υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων, π.δ.κ.α. 

 
51.21.14 Μη τακτικές υπηρεσίες εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις μη τακτικές υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς μεμονωμένων ειδών και 

συσκευασιών, που συγκεντρώνονται και μεταφέρονται σε 
εμπορευματοκιβώτια ειδικά σχεδιασμένα ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση 
τους κατά τη μεταφορά 

- τις μη τακτικές υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων, π.δ.κ.α. 
 

51.21.2 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων 
με χειριστή 
51.21.20 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς 
εμπορευμάτων με χειριστή 

 
51.22  Υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών  

51.22.1  Υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών  

51.22.11  Υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών επιβατών  
51.22.12  Υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών εμπορευμάτων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών εμπορευμάτων 
- την εκτόξευση και εγκατάσταση δορυφόρων στο διάστημα 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες που παρέχονται από διαστημικά εργαστήρια  

 
52  Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστήρικτικές προς τη μεταφορά 
υπηρεσίες  

52.1  Υπηρεσίες αποθήκευσης  

52.10  Υπηρεσίες αποθήκευσης  
52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες αποθήκευσης εμπορευμάτων σε ξένες ζώνες εμπορίου 
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52.10.11 Υπηρεσίες αποθήκευσης από ψύξη 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες αποθήκευσης για κατεψυγμένα και διατηρημένα σε ψύξη 

εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των αλλοιώσιμων προϊόντων 
διατροφής 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- η κατάψυξη τροφίμων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, βλέπε 

υπεργολαβικές εργασίες ως μέρος της μεταποιητικής δραστηριότητας στη 
διαίρεση 10. 

 
52.10.12 Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αερίων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών και αερίων, συμπεριλαμβανομένων 

του πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου, κρασιού και παρόμοιων 
προϊόντων 

 
52.10.13 Υπηρεσίες αποθήκευσης σιτηρών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών 
- τις υπηρεσίες λειτουργίας σιλό δημητριακών 

 
52.10.19 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  

Από  την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι χώροι στάθμευσης για αυτοκίνητα οχήματα, βλέπε 52.21.24 
- οι υπηρεσίες εγκαταστάσεων αποθήκευσης ιδίας χρήσης, βλέπε 68.20.12 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης κενών χώρων, βλέπε 68.20.12 
 

52.2  Υπηρεσίες υποστήρικτικέςπρος τη μεταφορά  

52.21  Υπηρεσίες σχετικές με τις χερσαίες μεταφορές  

52.21.1  Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές  
52.21.11 Σιδηροδρομικές υπηρεσίες ώθησης ή ρυμούλκησης 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες ώθησης ή ρυμούλκησης, π.χ. την κίνηση των 

βαγονιών μεταξύ τερματικών σταθμών, βιομηχανικών παρακαμπτήριων 
γραμμών και παρόμοιων εγκαταστάσεων  

52.21.19 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες τερματικών σταθμών επιβατών (πωλήσεις εισιτηρίων, 

κρατήσεις, υπηρεσία αποσκευών, υπηρεσία φύλαξης αποσκευών) 
- τις υπηρεσίες λειτουργίας των σιδηροδρομικών υποδομών 
- άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των σιδηροδρομικών μεταφορών, π.δ.κ.α. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες μετακίνησης σε παρακαμπτήρια γραμμή και αλλαγής γραμμής 

των συρμών, βλέπε 52.21.11 
- τις υπηρεσίες διακίνησης σιδηροδρομικών φορτίων για εμπορεύματα που 

μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, βλέπε 52.24.12 
- τις υπηρεσίες διακίνησης σιδηροδρομικών φορτίων για εμπορεύματα που δεν 

μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια ή αποσκευές επιβατών, βλέπε 52.24.19 
 

52.21.2 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές 
 
52.21.21 Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τις υπηρεσίες τερματικών σταθμών επιβατών σε σχέση με τις 
αστικές, προαστιακές και υπεραστικές μεταφορές επιβατών με 
λεωφορεία (πωλήσεις εισιτηρίων, κρατήσεις, υπηρεσία αποσκευών, 
υπηρεσία φύλαξης αποσκευών) 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών και εμπορευμάτων, βλέπε 52.24.19 
 

52.21.22 Υπηρεσίες λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες λειτουργίας αυτοκινητόδρομων, δρόμων, οδών και 

υπερυψωμένων διόδων 
Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εγκαταστάσεων στάθμευσης οχημάτων, βλέπε 52.21.24 

 
52.21.23  Υπηρεσίες λειτουργίας γεφυρών και σηράγγων  
52.21.24  Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες στάθμευσης για μηχανοκίνητα οχήματα, μοτοσικλέτες και 
ποδήλατα που παρέχονται από εγκαταστάσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, 
χώρους στάθμευσης και γκαράζ στάθμευσης, κλειστών ή υπαίθριων 

- τις υπηρεσίες είσπραξης τελών για στάθμευση σε οδούς, δρόμους και 
δημόσιους χώρους 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης γκαράζ που κλειδώνουν ή θέσεις γκαράζ για οχήματα 

σε μηνιαία ή ετήσια βάση βλέπε 68.20.12 
- οι υπηρεσίες παρκαδόρων, βλέπε 96.09.19 

 
52.21.25 Υπηρεσίες ρυμούλκησης για οχήματα ιδιωτικής και 
επαγγελματικής χρήσης 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες ρυμούλκησης οχημάτων ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης, 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα  

- τις υπηρεσίες ρυμούλκησης άλλων οχημάτων, πχ. για παράνομη στάθμευση 
 
52.21.29 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές 
 Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες καθαρισμού λεωφορείων και άλλων οχημάτων χερσαίας 
μεταφοράς, βλέπε 81.29.19 

 
52.21.3 Υπηρεσίες σχετικές με  μεταφορές μέσω αγωγών 
52.21. 30  Υπηρεσίες σχετικές με  μεταφορές μέσω αγωγών 
52.22   Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές 
52.22.1  Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές 
52.22.11 Υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών και υδάτινων οδών (εκτός από τη 

διακίνηση φορτίων) σε θαλάσσια ή παράκτια ύδατα 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών όπως αποβάθρες, προβλήτες, μώλοι, 
προκυμαίες και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με ναυτικές τερματικές 
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τερματικών σταθμών 
επιβατών σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα 

- τις υπηρεσίες κλεισιάδων, ανελκυστήρων σκαφών, εκχειλιστών, 
υδατοφρακτών 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από φάρους, φαρόπλοια, πλωτούς φάρους και 
σημαντήρες, σηματοδότες διαύλων και παρόμοια βοηθήματα ναυσιπλοΐας 
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Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι λιμενικές υπηρεσίες αποθήκευσης, βλέπε 52.10.1 
- οι υπηρεσίες πλοήγησης για την πλεύριση και τον απόπλου των πλοίων, 

βλέπε 52.22.13 
- οι υπηρεσίες πλεύρισης και απόπλου με τη βοήθεια ρυμουλκού, βλέπε 

52.22.13 
- οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης: 

• για φορτία που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, βλέπε 52.24.11 
• για φορτία που δεν μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, βλέπε 

52.24.13 
- οι υπηρεσίες λειτουργίας μαρίνων, βλέπε 93.29.19 

 
52.22.12 Υπηρεσίες λειτουργίας υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση 

φορτίων) 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης διωρύγων για σκάφη, φορτηγίδες 
και πλοία, ποταμιών που λειτουργούν σαν διώρυγες και άλλων τεχνητών ή μη 
εσωτερικών πλωτών οδών 

- τις υπηρεσίες κλεισιάδων, ανελκυστήρων πλοίων, εκχειλιστών, 
υδατοφρακτών 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από φάρους, φαρόπλοια και πλωτούς φάρους,  
σημαντήρες, σηματοδότες διαύλων και παρόμοια βοηθήματα ναυσιπλοΐας 

- τις υπηρεσίες ρυμούλκησης σε διώρυγες, εκτός εκείνων που παρέχονται από 
ρυμουλκά πλοία, π.χ. από ελκυστήρες ή ατμομηχανές σε οδό ρυμούλκησης 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι λιμενικές υπηρεσίες αποθήκευσης, βλέπε 52.10.1 
- οι υπηρεσίες πλοήγησης για την πλεύριση και τον απόπλου των πλοίων, 

βλέπε 52.22.13 
- οι υπηρεσίες πλεύρισης και απόπλου με τη βοήθεια ρυμουλκού, βλέπε 

52.22.13 
- οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης: 

• για φορτία που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, βλέπε 52.24.11 
• για φορτία που δεν μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, βλέπε 

52.24.13 
 

52.22.13 Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού σε θαλάσσια και 
παράκτια ύδατα 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πλοηγίδων 
σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα, είτε παρέχονται για την είσοδο ή έξοδο του 
πλοίου σε λιμάνια ή για την αποφυγή κινδύνων κατά τον διάπλου 

- τις υπηρεσίες ρυμουλκών για την πλεύριση και τον απόπλου πλοίων κάθε 
τύπου σε θαλάσσια ή παράκτια ύδατα 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε παράκτια ύδατα ή στην ανοιχτή 

θάλασσα, βλέπε 50.20.22 
 
52.22.14 Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού σε εσωτερικά ύδατα 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πλοηγίδων 
σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα, είτε παρέχονται για την είσοδο ή έξοδο του 
πλοίου σε λιμάνια ή για την αποφυγή κινδύνων κατά τον διάπλου, σε 
εσωτερικά ύδατα 
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- τις υπηρεσίες ρυμουλκών για την πλεύριση και τον απόπλου πλοίων κάθε 
τύπου σε εσωτερικά ύδατα 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε εσωτερικά ύδατα, βλέπε 50.40.22 

 
52.22.15 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε θαλάσσια και 

παράκτια ύδατα 
  Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διάσωσης σκαφών, που παρέχονται σε θαλάσσια και παράκτια 
ύδατα 

- τις υπηρεσίες ρυμούλκησης σκαφών σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα 
Οι υπηρεσίες αυτές συνίστανται στη διάσωση πλοίων που κινδυνεύουν ή έχουν 
βυθισθεί και των φορτίων τους, συμπεριλαμβανομένης της ανέλκυσης 
βυθισμένων πλοίων, της ανόρθωσης πλοίων που έχουν ανατραπεί και της 
ελευθέρωσης προσαραγμένων πλοίων 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ρυμούλκησης που παρέχονται σε σκάφη στα παράκτια ύδατα ή 

στην ανοιχτή θάλασσα, βλέπε 50.20.22 
- τις υπηρεσίες σωσιβίων λέμβων, τις υπηρεσίες πυροσβεστικών σκαφών και 

άλλες ναυτικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης: 
• αστυνομικές υπηρεσίες, βλέπε 84.24.11 
• άλλες υπηρεσίες δημόσιας τάξης και ασφάλειας, βλέπε 84.24.19 
• υπηρεσίες πυροσβεστικών πλοίων, βλέπε 84.25.11 

 
52.22.16 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε εσωτερικά 
ύδατα 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διάσωσης σκαφών, που παρέχονται σε εσωτερικά ύδατα 
- τις υπηρεσίες ρυμούλκησης σκαφών σε εσωτερικά ύδατα 
Οι υπηρεσίες αυτές συνίστανται στη διάσωση πλοίων που κινδυνεύουν ή έχουν 
βυθισθεί και των φορτίων τους, συμπεριλαμβανομένης της ανέλκυσης 
βυθισμένων πλοίων, της ανόρθωσης πλοίων που έχουν ανατραπεί και της 
ελευθέρωσης προσαραγμένων πλοίων 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ρυμούλκησης που παρέχονται σε σκάφη στα εσωτερικά ύδατα, 

βλέπε 50.40.22 
- οι υπηρεσίες σωσιβίων λέμβων, οι υπηρεσίες πυροσβεστικών σκαφών και 

άλλες ναυτικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης: 
• αστυνομικές υπηρεσίες, βλέπε 84.24.11 
• άλλες υπηρεσίες δημόσιας τάξης και ασφάλειας, βλέπε 84.24.19 
• υπηρεσίες πυροσβεστικών πλοίων, βλέπε 84.25.11 

 
52.22.19 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των πλωτών μεταφορών που συνδέονται άμεσα 

με τη λειτουργία των πλοίων, π.δ.κ.α. και δεν συνδέονται άμεσα με λειτουργίες 
πλοίων, όπως θραύση πάγων, νηολόγηση πλοίων, υπηρεσίες παροπλισμού 
πλοίων και αποθήκευσης, κλπ. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται:   
- οι υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης για σκάφη, βλέπε 81.29.11 
- οι υπηρεσίες καθαρισμού για πλοία, συμπεριλαμβανομένης της 

απομάκρυνσης της ρύπανσης από καύσιμα ή πετρέλαιο, βλέπε 81.29.19 
- οι υπηρεσίες σωσιβίων λέμβων, πυροσβεστικών πλοίων και άλλες ναυτικές 

υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης: 
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• υπηρεσίες καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων, βλέπε 39.00 
• αστυνομικές υπηρεσίες, βλέπε 84.24.11 
• άλλες υπηρεσίες δημόσιας τάξης και ασφάλειας, βλέπε 84.24.19 
• υπηρεσίες πυροσβεστικών πλοίων, βλέπε 84.25.11 

52.23  Υπηρεσίες σχετικές με τις εναέριες μεταφορές  
52.23.1  Υπηρεσίες λειτουργίας αερολιμένων (εκτός από τη διακίνηση 
φορτίων), υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και άλλες υπηρεσίες  
σχετικές με τις εναέριες μεταφορές 
52.23.11 Υπηρεσίες λειτουργίας αερολιμένων (εκτός από τη διακίνηση 
φορτίων) 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες  τερματικού σταθμού επιβατών και τις υπηρεσίες εδάφους σε 

αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών λειτουργίας των 
αεροδιαδρόμων  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται:   
- οι υπηρεσίες διακίνησης φορτίων στο αεροδρόμιο: 

• για εμπορεύματα που μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια, βλέπε 
52.24.12 

• για εμπορεύματα που δεν μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια ή για 
αποσκευές επιβατών, βλέπε 52.24.19 

 
52.23.12  Υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες λειτουργίας του πύργου ελέγχου πτήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προσέγγισης, προσγείωσης και 
απογείωσης 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες που παρέχουν οι σταθμοί ραντάρ στα αεροδρόμια 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ασύρματων βοηθημάτων πλοήγησης, βλέπε 84.13.14 

 
 52.23.19 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις εναέριες μεταφορές 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των 
εναέριων μεταφορών, όπως: 
- τις υπηρεσίες πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αεροσκάφη  
- τις υπηρεσίες συντήρησης και διατήρησης αεροσκαφών (εκτός από 

επισκευές) 
- τις υπηρεσίες υπόστεγου 
- τη ρυμούλκηση αεροσκαφών 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης για αεροσκάφη, βλέπε 81.29.11 
- οι υπηρεσίες καθαρισμού διαδρόμων και απομάκρυνσης χιονιού, βλέπε 

81.29.12 
- οι υπηρεσίες καθαρισμού για αεροσκάφη, βλέπε 81.29.19 
- οι υπηρεσίες διάσωσης στον αέρα και τη θάλασσα, βλέπε 84.24.11, 84.25.19 
- οι μη εμπορικές υπηρεσίες σχολών οδήγησης αεροσκαφών, βλέπε 85.53.12 

 
52.23.2  Υπηρεσίες σχετικές με τις διαστημικές μεταφορές  

52.23.20  Υπηρεσίες σχετικές με τις διαστημικές μεταφορές 

52.24  Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
52.24.11 Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων σε αερολιμένες και 

λιμένες 
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες διακίνησης φορτίων που παρέχονται για εμπορεύματα που 

μεταφέρονται σε ειδικά εμπορευματοκιβώτια σε λιμάνια 
- τις υπηρεσίες τερματικών σταθμών για εμπορευματοκιβώτια σε λιμάνια, π.χ. 

υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης (δηλαδή τη φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά 
των φορτίων των πλοίων που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, σε 
λιμάνια) 

 
52.24.12 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διακίνησης φορτίων, που παρέχονται για εμπορεύματα που 
μεταφέρονται σε ειδικά εμπορευματοκιβώτια, εκτός από λιμάνια 

- τις υπηρεσίες τερματικών σταθμών (που δεν βρίσκονται σε λιμάνια) για όλα τα 
μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης 
για φορτηγά σιδηροδρομικά βαγόνια 

 
52.24.13 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων σε αερολιμένες και λιμένες 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες τερματικών σταθμών εμπορευμάτων, για υπηρεσίες 
φορτοεκφόρτωσης (δηλαδή φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά των φορτίων 
των πλοίων που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, σε λιμάνια) 

 
52.24.19 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διακίνησης φορτίων που παρέχονται για τα εμπορεύματα που 
μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια ή τις αποσκευές των επιβατών 

- τις υπηρεσίες διακίνησης φορτίων που σχετίζονται με τη μεταφορά 
εμπορευμάτων, π.δ.κ.α. 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών σε αεροδρόμια και σε τερματικούς 

σταθμούς λεωφορείων, σιδηροδρόμων ή αυτοκινητοδρόμων 
 

52.29  Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών  

52.29.1  Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
52.29.11  Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 
52.29.12 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες μεσιτείας χώρου σε αεροσκάφη 
- άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών, π.δ.κ.α. 

 
52.29.19 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων (πρωτίστως τις υπηρεσίες 
οργάνωσης ή διεκπεραίωσης της μεταφοράς για λογαριασμό του φορτωτή ή 
του παραλήπτη) 

- τις υπηρεσίες συγκέντρωσης εμπορευμάτων ή εκφόρτωσης 
 
52.29.2 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. 
59.29.20 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες ορισμού τύπου (τις άδειες που εκδίδονται για την οδήγηση 
συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους) 
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- τις υπηρεσίες διακίνησης αγαθών, π.χ. η προσωρινή τοποθέτηση σε κιβώτια 
με μόνο σκοπό την προστασία των αγαθών στη διάρκεια της διαμετακόμισης, 
η αποσυσκευασία,  η δειγματοληψία και η ζύγιση των αγαθών 

 
 
53  Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες  

53.1  Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής 
καθολικής υπηρεσίας  
53.10  Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής 
καθολικής υπηρεσίας 
53.10.1 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής 

καθολικής υπηρεσίας 
Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς 

(κούριερ), βλέπε 53.20.1 
- οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης που παρέχονται από τα 

ταχυδρομικά ταμιευτήρια και τα ταχυδρομικά συστήματα μεταφοράς 
χρημάτων, βλέπε 64.19 

 
53.10.11 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής 

καθολικής υπηρεσίας που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και παράδοσης εφημερίδων και 

περιοδικών κάθε είδους, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς προορισμούς, οι 
οποίες παρέχονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής 
υπηρεσίας. 

 
53.10.12 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής 

καθολικής υπηρεσίας που αφορούν επιστολές 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και παράδοσης επιστολών, φυλλαδίων,, 

τευχιδίων και παρόμοιων εντύπων για εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
προορισμούς, οι οποίες παρέχονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής 
καθολικής υπηρεσίας. 

 
53.10.13 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής 

καθολικής υπηρεσίας που αφορούν δέματα 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και παράδοσης δεμάτων, για 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς προορισμούς, όπως παρέχονται από την εθνική 
διοίκηση ταχυδρομείων 

 
53.10.14 Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ταχυδρομικά γραφεία, π.χ. η πώληση 

γραμματοσήμων, η διακίνηση συστημένων επιστολών ή δεμάτων και άλλες 
ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό. 

 
53.10.19 Άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης 

παροχής καθολικής υπηρεσίας 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων, τις υπηρεσίες «ποστ 

ρεστάντ» και τις δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες, π.δ.κ.α. 
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Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι  υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, βλέπε διαίρεση 61 

 
53.2  Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες 53.20  Άλλες  
ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες 53.20.1  Άλλες ταχυδρομικές 
και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες  
53.20.11 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και παράδοσης, για εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς προορισμούς, επιστολών και δεμάτων, οι οποίες παρέχονται από 
εταιρίες ταχυμεταφοράς και χρησιμοποιούν πάνω από ένα μεταφορικό μέσο, 
εκτός από εκείνες που παρέχονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής 
καθολικής υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρέχονται 
χρησιμοποιώντας ιδιόκτητα ή δημόσια μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνονται οι 
υπηρεσίες κούριερ που μετακινούνται με ποδήλατο. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες παράδοσης από κούριερ, άλλες από εκείνες που παρέχονται 

από κούριερ που μετακινούνται με ποδήλατο, βλέπε 53.20.19 
 
53.30.12 Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων  
 
53.20.19 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες Αυτή η 
υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες τοπικής παράδοσης αγορών, εκτός τροφίμων 
- τις υπηρεσίες τοπικής παράδοσης από ταξί μεταφοράς εμπορευμάτων 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς από κούριερ που μετακινούνται με ποδήλατο, βλέπε 53.20.11 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ Θ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

55 Υπηρεσίες διαμονής  

55.1 Ξενοδοχειακές υπηρεσίες και παρόμοιες υπηρεσίες καταλύματος  

55.10 Ξενοδοχειακές υπηρεσίες και παρόμοιες υπηρεσίες καταλύματος  

55.10.1 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με 
καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης)  

55.10.10 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με 
καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης)  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διαμονής που καλύπτουν δωμάτια ή στεγαστικές μονάδες με 
καθημερινή καθαριότητα και άλλες υπηρεσίες, για άτομα εκτός του τόπου κατοικίας 
τους, σε ξενοδοχεία,  ξενοδοχειακά θέρετρα, μοτέλ, ξενοδοχεία διαμερισμάτων, 
ξενοδοχεία ιαματικών λουτρών ή συνεδρίων και παρόμοια καταλύματα, που 
παρέχονται συνήθως σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση 

55.2 Υπηρεσίες καταλύματος διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος 
σύντομης διάρκειας  
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55.20 Υπηρεσίες καταλύματος διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος 
σύντομης διάρκειας  

55.20.1 Υπηρεσίες καταλύματος διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος 
σύντομης διάρκειας  

55.20.11 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε 
ξενώνες νεότητας και αυτόνομες ενότητες διακοπών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις  υπηρεσίες διαμονής σε ξενώνες νεότητας, ορεινά καταφύγια και σαλέ 
διακοπών που καλύπτουν δωμάτια ή στεγαστικές μονάδες με πολύ περιορισμένη 
ή χωρίς καθαριότητα  

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

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διαμονής σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης για επισκέπτες 
που βρίσκονται εκτός του τόπου συνήθους κατοικίας τους 

55.20.19 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς 
καθημερινή καθαριότητα  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διαμονής που καλύπτουν δωμάτια ή στεγαστικές μονάδες χωρίς 
καθημερινή καθαριότητα, που παρέχονται π.χ. σε σπίτια διακοπών, διαμερίσματα 
επισκεπτών, μπάγκαλο και σπιτάκια,  σε άτομα που βρίσκονται εκτός του τόπου 
συνήθους κατοικίας τους, σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση κατά κανόνα  

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

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

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

 

55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ) 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- την παροχή χώρου για όχημα αναψυχής ή σκηνή, για άτομα που βρίσκονται 
εκτός του τόπου κατοικίας τους, σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση κατά κανόνα 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης:  

-  την παροχή χώρου, κάτω από προστατευτικά σκέπαστρα ή απλές 
εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση σκηνών ή και υπνόσακων 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- τα ορεινά καταφύγια, τα σαλέ και οι ξενώνες νεότητας, βλέπε 55.20.11 

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

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- την παροχή διανυκτέρευσης, σε συνδυασμό με διατροφή και υπηρεσίες 
ψυχαγωγίας ή εκπαίδευσης σαν πακέτο, σε κατασκήνωση για ενήλικες, νέους ή 
παιδιά, για τα οποία χρεώνεται ένα συνολικό ποσό   

55.9 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος  

55.90 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος  

55.90.1 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος  

55.90.11 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για σπουδαστές σε 
φοιτητικές εστίες και σχολικούς κοιτώνες  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες δωματίου ή στεγαστικής μονάδας για σπουδαστές σε φοιτητικές 
εστίες και σχολικούς ή πανεπιστημιακούς κοιτώνες 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρείται: 

- η παροχή δωματίων ή στεγαστικών μονάδων σε φοιτητικές εστίες σε σύνεδρους 
ή επισκέπτες στη διάρκεια των διακοπών, βλέπε 55.20.19 

55.90.12 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για εργαζομένους σε 
ξενώνες εργαζομένων ή κατασκηνώσεις  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  

- τις υπηρεσίες διαμονής σε εργαζόμενους σε ξενώνες ή κατασκηνώσεις 
εργαζομένων για σύντομο διάστημα ή σε εποχιακή βάση 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα 
μεταφορικά μέσα  

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος, π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες δωματίου ή στεγαστικής μονάδας για ημι-μόνιμους κατοίκους 
πανσιόν και λεσχών που διαθέτουν δωμάτια για τα μέλη τους 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι ξενώνες νεότητας, βλέπε 55.20.11 

- οι φοιτητικές εστίες, οι σχολικοί κοιτώνες, βλέπε 56.30.10     

56 Υπηρεσίες εστίασης (πώλησης τροφίμων και ποτών)  

56.1 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  

56.10 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  

56.10.1 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες πώλησης ποτών χωρίς φαγητό, βλέπε 56.30.10  

56.10.11 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων και τις συναφείς υπηρεσίες πώλησης 
ποτών που παρέχονται από εστιατόρια, καφετέριες και παρόμοιους χώρους 
εστίασης, οι οποίοι προσφέρουν πλήρη εξυπηρέτηση από σερβιτόρους σε 



 226

μεμονωμένους πελάτες που κάθονται σε τραπέζια (συμπεριλαμβανομένων των 
πάγκων ή των ιδιαίτερων χώρων [σεπαρέ]), με ή χωρίς ψυχαγωγία 

- τις υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων και τις συναφείς υπηρεσίες πώλησης 
ποτών που παρέχονται σε ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα 

Κανονικά, παρέχεται πλήρη εξυπηρέτηση από σερβιτόρους σε μεμονωμένους 
πελάτες που κάθονται σε τραπέζια (συμπεριλαμβανομένων των πάγκων ή των 
ιδιαίτερων χώρων [σεπαρέ])           

56.10.12 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε βαγόνι-εστιατόριο και σε πλοία 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων και τις συναφείς υπηρεσίες πώλησης 
ποτών, που παρέχονται σε μεταφορικά μέσα, π.χ. σε σιδηρόδρομους ή σε πλοία. 
Κανονικά, παρέχεται πλήρη εξυπηρέτηση από σερβιτόρους σε μεμονωμένους 
πελάτες που κάθονται σε τραπέζια (συμπεριλαμβανομένων των πάγκων  ή των 
ιδιαίτερων χώρων [σεπαρέ] ) 

- τις υπηρεσίες των βαγονιών εστιατόριο  

56.10.13 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης 
(self service)  

Αυτή η  υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες πώλησης γευμάτων σε μικρούς χώρους και εστιατόρια 
αυτοεξυπηρέτησης, στους οποίους μπορεί ο πελάτης να κάθεται, αλλά δεν 
εξυπηρετείται από σερβιτόρους, όπως: 

- εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης με τραπέζια 

- καντίνες 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η πώληση φαγητού από καταστήματα, χωρίς εξυπηρέτηση από σερβιτόρους και 
συνήθως χωρίς τραπέζια, βλέπε 56.29.20 

- οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις καντίνες εργοστασίων, γραφείων ή 
σχολείων βάσει σύμβασης παραχώρησης 

56.10.19  Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις  άλλες υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων και συναφείς υπηρεσίες πώλησης 
ποτών, που παρέχονται από περίπτερα αναψυκτικών, περίπτερα μικρογευμάτων, 
εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης χωρίς τραπέζια, καταστήματα φαγητών σε 
πακέτο, κλπ. 

- τις υπηρεσίες καταστημάτων που πουλούν παγωτά και γλυκά 

- τις υπηρεσίες γευμάτων και μικρογευμάτων που παρασκευάζονται επί τόπου και 
διανέμονται από μηχανήματα πώλησης 

- τις υπηρεσίες κινητών μονάδων εστίασης, οι οποίες παρασκευάζουν και 
σερβίρουν φαγητό και ποτά για άμεση κατανάλωση από μηχανοκίνητα οχήματα ή 
μη μηχανοκίνητα καροτσάκια 

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς τραπέζια ή σερβιτόρους 
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56.2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (κέτεριγκ) και άλλες υπηρεσίες 
σίτισης  

56.21 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (κέτεριγκ) 

56.21.1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (κέτεριγκ) 

56.21.11 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (κέτεριγκ) ιδιωτικών οικιών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις άλλες υπηρεσίες παρασκευής και προμήθειας γευμάτων, βάσει συμβατικών 
ρυθμίσεων, στο πλαίσιο των οποίων η υπηρεσία παρέχεται σε ιδιώτη ή σε ιδιωτική 
οικία, σε τοποθεσία που ορίζεται από τον πελάτη, για συγκεκριμένη εκδήλωση 

56.21.19 Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (κέτεριγκ) 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις άλλες υπηρεσίες παρασκευής και προμήθειας γευμάτων, βάσει συμφωνίας με 
τον πελάτη, σε θεσμικούς, κυβερνητικούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς χώρους ή 
σε κατοικίες ή σε τοποθεσία/ες που ορίζονται από τον πελάτη, για συγκεκριμένη 
εκδήλωση 

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης  

56.29.1 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες παρασκευής και προμήθειας γευμάτων, βάσει συμβατικών 
ρυθμίσεων με αεροπορικές εταιρίες και άλλες μεταφορικές εταιρίες 

56.29.19 Άλλες υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες παρασκευής και προμήθειας γευμάτων, βάσει συμβατικών 
ρυθμίσεων με τον πελάτη, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, π.χ. οι 
παραχωρήσεις υπηρεσιών διατροφής σε αθλητικές εκδηλώσεις και παρόμοιες 
εγκαταστάσεις 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες καντίνας, βλέπε 56.29.20  

56.29.2 Υπηρεσίες καντίνας  

56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διατροφής σε βάση παραχώρησης, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών 
από άτομα που εκμεταλλεύονται χώρους εστίασης, όπως καντίνες και καφετέριες 

Την παροχή υπηρεσιών διατροφής και πώλησης ποτών, με μειωμένες συνήθως 
τιμές, σε ομάδες σαφώς καθορισμένων ατόμων, τα οποία συνδέονται συνήθως 
μεταξύ τους με επαγγελματικού τύπου δεσμούς, όπως καντίνες αθλητικών 
εγκαταστάσεων, εργοστασίων ή γραφείων, οι καντίνες και τα μαγειρεία σχολείων, 
οι υπηρεσίες των πανεπιστημιακών χώρων εστίασης, οι λέσχες και οι καντίνες για 
τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, κλπ.    

56.3 Υπηρεσίες παροχής ποτών  
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56.30 Υπηρεσίες παροχής ποτών  

56.30.1 Υπηρεσίες παροχής ποτών  

56.30.10  Υπηρεσίες παροχής ποτών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες πώλησης οινοπνευματωδών κυρίως ποτών από μπαρ, μπυραρίες, 
νυχτερινά κέντρα, ντισκοτέκ, και παρόμοια καταστήματα, με ή χωρίς ψυχαγωγία.  
Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ που λειτουργούν σε 
ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα ή σε μεταφορικά μέσα, π.χ. σε σιδηρόδρομους ή 
πλοία. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η μεταπώληση συσκευασμένων/ έτοιμων ποτών, βλέπε 47.00.25, 47.00.26 

- η λιανική πώληση ποτών από αυτόματα μηχανήματα πώλησης, βλέπε 47.00.26 

- οι υπηρεσίες σίτισης για φαγητό και συναφή ποτά, βλέπε 56.10.1 

- οι υπηρεσίες γευμάτων, μικρογευμάτων και ποτών, που δεν παρασκευάζονται 
επί τόπου, αλλά διατίθενται από αυτόματα μηχανήματα πώλησης, βλέπε 47.00.1, 
47-00.2 

- η λειτουργία ντισκοτέκ και χορευτικών κέντρων χωρίς την πώληση ποτών, βλέπε 
93.29.19 
 
ΤΟΜΕΑΣ Ι  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

58  Εκδοτικές υπηρεσίες  

58.1  Υπηρεσίες έκδοσης βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές 
υπηρεσίες 

58.11  Υπηρεσίες  έκδοσης βιβλίων  

58.11.1  Έντυπα βιβλία  

58.11.11  Έντυπα διδακτικά βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου  

58.11.12  Έντυπα βιβλία επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού 
περιεχομένου  

58.11.13  Έντυπα παιδικά βιβλία  

58.11.14  Έντυπα λεξικά και εγκυκλοπαίδειες  

58.11.15  Έντυποι άτλαντες και άλλα βιβλία με χάρτες  

58.11.16  Έντυποι χάρτες και υδρογραφικά ή παρόμοια διαγράμματα, σε 
άλλη μορφή εκτός βιβλίου  

58.11.19  Έντυπα βιβλία, φυλλάδια κάθε είδους, και παρόμοια είδη  

58.11.2  Βιβλία σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα  

58.11.20  Βιβλία σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα  

58.11.3  Βιβλία επιγραμμικά  (on line-σε ηλεκτρονική μορφή) 

58.11.30  Βιβλία επιγραμμικά  (on line- σε ηλεκτρονική μορφή) 

58.11.4  Διαφημιστικός χώρος σε βιβλία  
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58.11.41  Διαφημιστικός χώρος σε βιβλία, έντυπης μορφής  

58.11.42  Διαφημιστικός χώρος σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής  

58.11.5  Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  

58.11.50  Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  

58.11.6  Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για βιβλία  

58.11.60  Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για βιβλία  

58.12  Εκδόσεις τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 

58.12.1  Τηλεφωνικοί κατάλογοι και κατάλογοι κάθε είδους σε έντυπη μορφή 
ή σε φυσικούς φορείς 

58.12.10  Τηλεφωνικοί κατάλογοι και κάθε είδους κατάλογοι σε έντυπη 
μορφή ή σε φυσικούς φορείς 

58.12.2  Επιγραμμικοί τηλεφωνικοί κατάλογοι και κατάλογοι κάθε είδους(on 
line) 

58.12.20  Επιγραμμικοί τηλεφωνικοί κατάλογοι και κατάλογοι κάθε είδους(on 
line) 

58.12.3  Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης 
τηλεφωνικών καταλόγων και καταλόγων κάθε είδους 

58.12.30  Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης 
τηλεφωνικών καταλόγων και καταλόγων κάθε είδους 

58.13  Υπηρεσίες έκδοσης εφημερίδων  

58.13.1  Έντυπες εφημερίδες  

58.13.10  Έντυπες εφημερίδες  

58.13.2  Επιγραμμικές εφημερίδες (on line-σε ηλεκτρονική μορφή) 

58.13.20  Επιγραμμικές εφημερίδες (on line-σε ηλεκτρονική μορφή) 

58.13.3  Διαφημιστικός χώρος σε εφημερίδες  

58.13.31  Διαφημιστικός χώρος σε εφημερίδες, έντυπης μορφής  

58.13.32  Διαφημιστικός χώρος σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής  

58.14  Υπηρεσίες έκδοσης περιοδικών κάθε είδους  

58.14.1  Έντυπα περιοδικά·κάθε είδους  

58.14.11  Έντυπα περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος  

58.14.12  Έντυπα περιοδικά επιχειρηματικού, επαγγελματικού και 
ακαδημαϊκού περιεχομένου  

58.14.19  Άλλα έντυπα περιοδικά·κάθε είδους  

58.14.2  Επιγραμμικά περιοδικά κάθε είδους (on line-σε ηλεκτρονική μορφή) 

58.14.20  Επιγραμμικά περιοδικά κάθε είδους (on line-σε ηλεκτρονική 
μορφή) 

58.14.3  Διαφημιστικός χώρος σε περιοδικά  
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58.14.31  Διαφημιστικός χώρος σε περιοδικά, έντυπης μορφής  

58.14.32  Διαφημιστικός χώρος σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής  

58.14.4  Υπηρεσίες παροχής αδειών για περιοδικά κάθε είδους 

58.14.40  Υπηρεσίες παροχής αδειών για περιοδικά κάθε είδους 

58.19  Άλλες εκδοτικές υπηρεσίες 

58.19.1  Άλλες εκδοτικές υπηρεσίες 

58.19.11  Έντυπα ταχυδρομικά δελτάρια, κάρτες με ευχές και παρόμοια 

58.19.12  Έντυπες εικόνες, σχέδια και φωτογραφίες  

58.19.13  Έντυπες χαλκομανίες, ημερολόγια  

58.19.14  Έντυπα ασφράγιστα γραμματόσημα, χαρτόσημα και παρόμοια· 
χαρτοσημασμένο χαρτί· επιταγές· χαρτονομίσματα, τίτλοι μετοχών, 
μερισμάτων ή ομολόγων και παρόμοια έγγραφα τίτλων  

58.19.15  Έντυπο εμπορικό διαφημιστικό υλικό, εμπορικοί κατάλογοι και 
παρόμοια είδη  

58.19.19  Άλλο έντυπο υλικό  

58.19.2  Άλλο επιγραμμικό περιεχόμενο (σε ηλεκτρονική μορφή-on line) 

58.19.21  Επιγραμμικό περιεχόμενο (σε ηλεκτρονική μορφή-on line) για 
ενηλίκους  

58.19.29  Άλλο επιγραμμικό περιεχόμενο (σε ηλεκτρονική μορφή-on line) 

58.19.3  Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για άλλο έντυπο υλικό  

58.19.30  Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για άλλο έντυπο υλικό  

58.2  Υπηρεσίες έκδοσης λογισμικού  

58.21  Υπηρεσίες έκδοσης παιχνιδιών υπολογιστή  

58.21.1  Παιχνίδια υπολογιστή, συσκευασμένα  

58.21.10  Παιχνίδια υπολογιστή, συσκευασμένα  

58.21.2  Τηλεκφόρτωση παιχνιδιών υπολογιστή  

58.21.20  Τηλεκφόρτωση παιχνιδιών υπολογιστή  

58.21.3  Παιχνίδια σε απ’ ευθείας σύνδεση  

58.21.30  Παιχνίδια σε απ’ ευθείας σύνδεση  

58.21.4  Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα  χρήσης 
παιχνιδιών υπολογιστή  

58.21.40  Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης 
παιχνιδιών υπολογιστή  

58.29  Υπηρεσίες εκδόσεις άλλου λογισμικού  

58.29.1  Λογισμικό συστημάτων, σε συσκευασία  

58.29.11  Λειτουργικά συστήματα, σε συσκευασία  

58.29.12  Λογισμικό δικτύων, σε συσκευασία  
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58.29.13  Λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων, σε συσκευασία  

58.29.14  Λογισμικό εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών προγραμματισμού, 
σε συσκευασία  

58.29.2  Λογισμικό εφαρμογών, σε συσκευασία  

58.29.21  Γενικές εφαρμογές επιχειρηματικής παραγωγικότητας και οικιακής 
χρήσης, σε συσκευασία  

58.29.29  Άλλα λογισμικά εφαρμογών, σε συσκευασία  

58.29.3  Τηλεκφορτώσεις λογισμικού  

58.29.31  Τηλεκφορτώσεις λογισμικού συστημάτων  

58.29.32  Τηλεκφορτώσεις λογισμικού εφαρμογών  

58.29.4  Επιγραμμικό λογισμικό (on line) 

58.29.40  Επιγραμμικό λογισμικό (on line) 

58.29.5  Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού 
υπολογιστή  

58.29.50  Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης 
λογισμικού υπολογιστή  

59  Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  

59.1  Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού προγράμματος  

59.11  Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού προγράμματος  

59.11.1  Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικού προγράμματος  

59.11.11  Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών  

59.11.12  Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών 
ταινιών και βίντεο  

59.11.13  Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος  

59.11.2  Προϊόντα κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος  

59.11.21  Πρωτότυπες κινηματογραφικές ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικό 
πρόγραμμα  

59.11.22  Κινηματογραφικές ταινίες  

59.11.23  Ταινίες και βίντεο άλλου περιεχομένου σε δίσκο, ταινία ή άλλο 
φυσικό μέσο  

59.11.24  Τηλεκφορτώσεις ταινιών και άλλων βίντεο  

59.11.3  Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και 
τηλεοπτικά προϊόντα  

59.11.30  Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και 
τηλεοπτικά προϊόντα  
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59.12  Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών  ταινιών, 
ταινιών βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος (post production-
μεταπαραγωγή) 

59.12.1  Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών, ταινιών βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος (post production-
μεταπαραγωγή) 

59.12.11  Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας  

59.12.12  Μεταβιβάσεις και αναπαραγωγή κύριων υπηρεσιών  

59.12.13  Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής αποκατάστασης 

59.12.14  Υπηρεσίες οπτικών εφέ  

59.12.15  Υπηρεσίες κινουμένων σχεδίων (animation) 

59.12.16  Υπηρεσίες επιγραφής, τιτλισμού και υποτιτλισμού  

59.12.17  Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης 

59.12.19  Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών, ταινιών βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος(post production-
μεταπαραγωγή) 

59.13  Υπηρεσίες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και 
τηλεοπτικού προγράμματος  

59.13.1  Υπηρεσίες αδειοδότησης και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, 
ταινιών βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  

59.13.11  Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα 
κινηματογραφικών ταινιών και τα έσοδά τους  

59.13.12 Άλλες  υπηρεσίες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών 
βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  

59.14  Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών  

59.14.1  Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών  

59.14.10  Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

 

59.2  Υπηρεσίες ηχογράφησης και μουσικών εκδόσεων 

59.20  Υπηρεσίες ηχογράφησης και μουσικώνές εκδόσεων 

59.20.1  Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής ηχογράφησης· πρωτότυπες 
ηχογραφήσεις  

59.20.11  Υπηρεσίες ηχογράφησης  

59.20.12  Υπηρεσίες ζωντανής ηχογράφησης 

59.20.13  Πρωτότυπες ηχογραφήσεις  

59.20.2  Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος· πρωτότυπα 
ραδιοφωνικού προγράμματος  

59.20.21  Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος  

59.20.22  Πρωτότυπα ραδιοφωνικού προγράμματος  
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59.20.3 Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων 

59.20.31  Έντυπη μουσική  

59.20.32  Παρτιτούρες σε ηλεκτρονική μορφή  

59.20.33  Δίσκοι, ταινίες ή άλλα φυσικά μέσα μουσικής  

59.20.34  Άλλοι δίσκοι και ταινίες ήχου  

59.20.35  Τηλεκφορτώσεις μουσικής  

59.20.4  Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης 
ακουστικών πρωτοτύπων 

59.20.40 | Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης 
ακουστικών πρωτοτύπων  

 

60  Υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 

60.1  Υπηρεσίες ραδιοφωνικών εκπομπών 

60.10  Υπηρεσίες ραδιοφωνικών εκπομπών 

60.10.1  Υπηρεσίες ραδιοφωνικών εκπομπών 

60.10.11  Υπηρεσίες ραδιοφωνικού προγραμματισμού και εκπομπών 

60.10.12  Πρωτότυπα ραδιοφωνικής εκπομπής  

60.10.2  Προγράμματα ραδιοφωνικού διαύλου (καναλιού)| 

60.10.20  Προγράμματα ραδιοφωνικού διαύλου (καναλιού) 

60.10.3  Χρόνος ραδιοφωνικής διαφήμισης  

60.10.30  Χρόνος ραδιοφωνικής διαφήμισης  

60.2  Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής· πρωτότυπα 
εκπομπής  

60.20  Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής· πρωτότυπα 
εκπομπής  

60.20.1  Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής  

60.20.11  Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ’ 
ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών  

60.20.12  Άλλες υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ’ 
ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών  

60.20.13  Υπηρεσίες τηλεοπτικού συνδρομητικού προγράμματος και 
εκπομπής σε απ’ ευθείας σύνδεση  

60.20.14  Άλλες υπηρεσίες τηλεοπτικού συνδρομητικού προγράμματος και 
εκπομπής  

60.20.2  Πρωτότυπα τηλεοπτικών εκπομπών  

60.20.20  Πρωτότυπα τηλεοπτικών εκπομπών  

60.20.3  Προγράμματα τηλεοπτικού διαύλου (καναλιού) 
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60.20.31  Προγράμματα τηλεοπτικού καναλιού, εκτός της συνδρομητικής 
τηλεόρασης  

60.20.32  Προγράμματα συνδρομητικών τηλεοπτικών διαύλων (καναλιών) 

60.20.4  Τηλεοπτικός διαφημιστικός χρόνος  

60.20.40  Τηλεοπτικός διαφημιστικός χρόνος  

61  Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

61.1  Ενσύρματες (καλωδιακές) υπηρεσίες επικοινωνιών  

61.10  Ενσύρματες (καλωδιακές) υπηρεσίες επικοινωνιών  

61.10.1  Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων  

61.10.11  Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και χρήση  

61.10.12  Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – στοιχεία κλήσεων  

61.10.13  Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ενσύρματα (καλωδιακά) 
συστήματα τηλεπικοινωνιών  

61.10.2  Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες  

61.10.20  Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες  

61.10.3  Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων (καλωδιακών) 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων  

61.10.30  Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων 
(καλωδιακών) τηλεπικοινωνιακών δικτύων  

61.10.4  Ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

61.10.41  Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου 

61.10.42  Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
καλωδιακών δικτύων 

61.10.43  Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
καλωδιακών δικτύων 

61.10.49  Άλλες ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών  

61.10.5  Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ’ οίκον μέσω καλωδιακής 
υποδομής  

61.10.51  Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ’ οίκον μέσω καλωδιακής 
υποδομής, βασικό πακέτο προγράμματος  

61.10.52  Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ’ οίκον μέσω καλωδιακής 
υποδομής, διακριτό πακέτο προγράμματος  

61.10.53  Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ’ οίκον μέσω καλωδιακής 
υποδομής, χρέωση ανά θέαση  

61.2  Υπηρεσίες ασύρματων τηλεπικοινωνιών  

61.20  Υπηρεσίες ασύρματων τηλεπικοινωνιών  

61.20.1  Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για 
ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών  
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61.20.11  Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση   

61.20.12  Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχεία κλήσης  

61.20.13  Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα 
τηλεπικοινωνιών  

61.20.2  Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες  

61.20.20  Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες  

61.20.3  Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων  

61.20.30  Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων  

61.20.4  Υπηρεσίες ασύρματων διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών  

61.20.41  Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
ασύρματων δικτύων  

61.20.42  Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
ασύρματων δικτύων  

61.20.49  Άλλες ασύρματες διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

61.20.5  Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ’ οίκον μέσω ασύρματης 
υποδομής  

61.20.50  Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ’ οίκον μέσω ασύρματης 
υποδομής  

61.3  Υπηρεσιακές δορυφορικών τηλεπικοινωνιών  

61.30  Υπηρεσιακές δορυφορικών τηλεπικοινωνιών  

61.30.1  Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών 
κατ’ οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου  

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

61.30.2  Υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου  

61.30.20  Υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου  

61.9  Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

61.90  Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

61.90.1  Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

61.90.10  Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

62  Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες 

62.0  Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες 

62.01  Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών  

62.01.1  Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της 
πληροφορίας 
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62.01.11  Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της 
πληροφορίας για εφαρμογές  

62.01.12  Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της 
πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  

62.01.2  Πρωτότυπα λογισμικού  

62.01.21  Πρωτότυπα λογισμικού παιχνιδιών ηλεκτρονικού υπολογιστή  

62.01.29  Πρωτότυπα άλλου λογισμικού  

62.02  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές 

62.02.1  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) 
υπολογιστών  

62.02.10  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) 
υπολογιστών  

62.02.2  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και 
λογισμικού  

62.02.20  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και 
λογισμικού  

62.02.3  Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 

62.02.30  Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 

62.03  Υπηρεσίες διαχείρισης  ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.03.1  Υπηρεσίες διαχείρισης  ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.03.11  Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  

62.03.12  Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  

62.09  Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

62.09.1  Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού  

62.09.10  Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού  

62.09.2  Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

62.09.20  Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 

63  Υπηρεσίες πληροφορίας 

63.1  Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, καταχώρισης και συναφείς 
υπηρεσίες· δικτυακές πύλες  

63.11  Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, καταχώρισης και συναφείς 
υπηρεσίες 

63.11.1  Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, καταχώρισης, λειτουργίας 
εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 
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63.11.11  Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  

63.11.12  Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (καταχώρισης) 

63.11.13  Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών  

63.11.19  Άλλες υπηρεσίες παροχής ιστοφιλοξενίας (καταχώρισης) και 
υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΤΠ)  

63.11.2  Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου  

63.11.21  Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου  

63.11.22  Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου  

63.11.3  Διαφημιστικός χώρος ή χρόνος στο διαδίκτυο  

63.11.30  Διαφημιστικός χώρος ή χρόνος στο διαδίκτυο  

63.12  Περιεχόμενο δικτυακών πυλών 

63.12.1  Περιεχόμενο δικτυακών πυλών 

63.12.10  Περιεχόμενο δικτυκών πυλών 

63.9  Άλλες υπηρεσίες πληροφορίας 

63.91  Υπηρεσίες πρακτορείων ειδήσεων 

63.91.1  Υπηρεσίες πρακτορείων ειδήσεων 

63.91.11  Υπηρεσίες πρακτορείων ειδήσεων προς εφημερίδες και περιοδικά  

63.91.12  Υπηρεσίες πρακτορείων ειδήσεων προς οπτικοακουστικά μέσα  

63.99  Άλλες υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α.  

63.99.1  Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α.  

63.99.10  Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α.  

63.99.2  Πρωτότυπες συλλογές δεδομένων/ πληροφοριών  

63.99.20  Πρωτότυπες συλλογές δεδομένων/ πληροφοριών  
 

 
TOMΕAΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
64 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και 
τη χρηματοδότηση συντάξεων  
 
64.1 Υπηρεσίες νομισματικής διαμεσολάβησης 
 
64.11 Υπηρεσίες κεντρικών τραπεζών  
 
64.11.1 Υπηρεσίες κεντρικών τραπεζών  
 
64.11.10 Υπηρεσίες κεντρικών τραπεζών 
Aυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα συστήματα της χώρας για την εκκαθάριση και 
το διακανονισμό πληρωμών και άλλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών  
- τις υπηρεσίες διατήρησης λογαριασμών καταθέσεων για μεγάλα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και για την κεντρική κυβέρνηση 
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- τις υπηρεσίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής 
- τις υπηρεσίες διαχείρισης των συναλλαγματικών αποθεμάτων της κυβέρνησης 
- τις υπηρεσίες επιρροής στην αξία του νομίσματος 
- τις υπηρεσίες έκδοσης νομίσματος υπό την αρμοδιότητα της κεντρικής τράπεζας, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της οργάνωσης παραγωγής, της διανομής 
και της αντικατάστασης του νομίσματος 
- τις υπηρεσίες δημοσιονομικών αντιπροσώπων συμπεριλαμβανομένων των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κυβέρνηση σε θέματα σχετικά με το δημόσιο 
χρέος, τις κρατικές υποχρεώσεις, τη διατήρηση στοιχείων ομολογιούχων και τη 
διενέργεια πληρωμών για λογαριασμό της κυβέρνησης για την εξόφληση τόκων και 
χρέους 
- τις εποπτικές δραστηριότητες τραπεζικής ή/και μη τραπεζικής φύσης   που 
αναλαμβάνονται από την κεντρική τράπεζα 
- άλλες υπηρεσίες κεντρικών τραπεζών π.δ.κ.α. 
 
64.19 Άλλες υπηρεσίες νομισματικής διαμεσολάβησης  
 
64.19.1 Υπηρεσίες καταθέσεων 
64.19.11 Υπηρεσίες καταθέσεων για εταιρικούς και θεσμικούς καταθέτες 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών καταθέσεων 
όψεως, με προειδοποίηση ή προθεσμίας, για μεγάλες επιχειρήσεις ή  θεσμικούς 
πελάτες, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων 
 
64.19.12 Υπηρεσίες καταθέσεων για άλλους καταθέτες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών καταθέσεων 
όψεως, με προειδοποίηση ή προθεσμίας, για καταθέτες άλλους εκτός από εταιρικούς 
και θεσμικούς 
- τις υπηρεσίες επιταγών 
- τις υπηρεσίες πιστοποίησης επιταγών  
- τις υπηρεσίες διακοπής πληρωμών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες είσπραξης διαφόρων συναλλαγματικών και επιταγών που έχουν 
εισπραχθεί ή κατατεθεί ως εμπράγματη ασφάλεια, βλέπε 82.91.12 
- οι υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ή χρημάτων που λαμβάνονται με μεταβίβαση 
λογαριασμών ή συμβάσεων, βλέπε 82.91.12 
- η συσκευασία νομισμάτων σε δέσμες ή ρολά, ή άλλης μορφής διεκπεραίωση 
νομισμάτων για λογαριασμό πελατών, βλέπε 82.92.10 
 
64.19.2 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα 
 
64.19.21 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων μεταξύ βιομηχανιών από 
νομισματικά ιδρύματα 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τα δάνεια που χορηγούνται από νομισματικά ιδρύματα σε χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές. Καλύπτει την έκδοση και τη διαχείριση δανείων και προκαταβολών 
που έχουν σχέση με τις συναλλαγές που διενεργούνται μεταξύ νομισματικών 
διαμεσολαβητών (όπως υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων στο χονδρεμπόριο, 
δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ομάδες NACE 64.1 και 
64.9). Περιλαμβάνει τη χορήγηση πιστώσεων και προκαταβολών σε ημεδαπούς και 
αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που έχουν συνήθως βραχεία 
διάρκεια, πληρωτέων επί τη αιτήσει ή με μικρή προθεσμία προειδοποίησης. 
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64.19.22 Υπηρεσίες χορήγησης καταναλωτικών πιστώσεων από νομισματικά 
ιδρύματα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες προσωπικών μη ενυπόθηκων δανείων σταδιακής εξόφλησης από 
νομισματικά ιδρύματα που συνίστανται στη χορήγηση δανείων με πρόγραμμα 
εγγύησης 
- τις υπηρεσίες δανεισμού με πιστωτικό όριο, δηλαδή υπηρεσίες δανεισμού που 
βασίζονται σε δέσμευση χορήγησης δανείου σε δανειολήπτη μέχρις ενός 
συγκεκριμένου ποσού 
- τις υπηρεσίες καταναλωτικών δανείων, δηλαδή τις υπηρεσίες δανεισμού που 
παρέχονται σε καταναλωτές για τη χρηματοδότηση της αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών 
όταν το αγοραζόμενο αγαθό χρησιμοποιείται γενικά ως ασφάλεια 
 
64.19.23 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων στεγαστικών πιστώσεων από 
νομισματικά ιδρύματα 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες χορήγησης δανείων από νομισματικά ιδρύματα για την απόκτηση 
στεγαστικής γης ή κτιρίων και όπου η γη ή τα κτίρια χρησιμοποιούνται ως εγγύηση  
- συμμετοχικό στεγαστικό δάνειο  
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκτίμησης, βλέπε 68.31.16 
 
64.19.24 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων μη στεγαστικών πιστώσεων από 
νομισματικά ιδρύματα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες χορήγησης δανείων από νομισματικά ιδρύματα για την απόκτηση μη 
στεγαστικής γης ή κτιρίων και όπου η γη ή τα κτίρια χρησιμοποιούνται ως εγγύηση  
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκτίμησης, βλέπε 68.31.16 
 
64.19.25 Υπηρεσίες χορήγησης μη ενυπόθηκων εμπορικών πιστώσεων από 
νομισματικά ιδρύματα 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-- τις υπηρεσίες χορήγησης δανείων από νομισματικά ιδρύματα σε διαπραγματευτές 
και μεσίτες, σε επίσημα  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε ομοσπονδιακές, 
περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις, σε σχολεία, σε ξένες κυβερνήσεις και σε άλλες 
επιχειρήσεις 
- τις υπηρεσίες δανεισμού σε άτομα για επιχειρηματικούς λόγους 
-  τις υπηρεσίες standby, δέσμευσης και άλλες υπηρεσίες δανεισμού 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υπερανάληψης 
- τις υπηρεσίες εγγύησης και χορήγησης εγγυητικών επιστολών 
- τις υπηρεσίες τραπεζικής αποδοχής, δηλαδή συμφωνίες από τράπεζα ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα να πληρωθεί μια συναλλαγματική ή εγγυητική επιστολή 
που έχει εκδοθεί από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
 
64.19.26 Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών από νομισματικά ιδρύματα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τη χορήγηση πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα όταν ο κάτοχος πιστωτικής 
κάρτας τη χρησιμοποιεί για την αγορά αγαθού ή υπηρεσίας ανεξάρτητα από το αν το 
υπόλοιπο έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου στο τέλος της περιόδου χάριτος 
 
64.19.29 Άλλες υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις άλλες υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα π.δ.κ.α. 
- τις υπηρεσίες χρηματοδότησης πωλήσεων  
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64.19.3 Υπηρεσίες άλλων ενδιάμεσων νομισματικών οργανισμών π.δ.κ.α. 
 
64.19.30 Υπηρεσίες άλλων ενδιάμεσων νομισματικών οργανισμών π.δ.κ.α. 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- όλες τις άλλες υπηρεσίες νομισματικής διαμεσολάβησης (εκτός από υπηρεσίες 
χορήγησης πιστώσεων και λήψης καταθέσεων) που παρέχονται από ιδρύματα 
χορήγησης πιστώσεων και λήψης καταθέσεων εκτός των κεντρικών τραπεζών. Αυτές 
οι υπηρεσίες έχουν κυρίως σχέση με επενδύσεις σε κινητές αξίες (υπηρεσίες των 
ΟΣΕΚΑ), συμπεριλαμβανομένων των  πιστοποιητικών χρέους, μετοχών και 
συμμετοχών κλπ, καθώς και των υπηρεσιών παράγωγων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων. 
 

64.2 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου  

 

64.20 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου  

64.20.1 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου  

 

64.20.10 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου που ασχολούνται κυρίως με τη κατοχή 
χρεογράφων (ή άλλων τίτλων μετοχικού κεφαλαίου) εταιριών και επιχειρήσεων με 
σκοπό την εξασφάλιση ελέγχουσας συμμετοχής 
 
64.3 Υπηρεσίες καταπιστευμάτων, κεφαλαίων και παρεμφερών 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων 
 
64.30 Υπηρεσίες καταπιστευμάτων, κεφαλαίων και παρεμφερών 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων  
 
64.30.1 Υπηρεσίες καταπιστευμάτων, κεφαλαίων και παρεμφερών 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων  
 
64.30.10 Υπηρεσίες καταπιστευμάτων, κεφαλαίων και παρεμφερών 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις παρεχόμενες υπηρεσίες από νομικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν χρεόγραφα 
ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία, χωρίς να αναλαμβάνουν τη διαχείριση τους, για 
λογαριασμό των μετόχων ή των δικαιούχων. Τα χαρτοφυλάκια είναι εξατομικευμένα 
για να ικανοποιούν συγκεκριμένες επενδυτικές απαιτήσεις όπως διαφοροποίηση, 
κίνδυνο, απόδοση και διακυμάνσεις τιμών. Οι οντότητες αυτές εισπράττουν τόκους, 
μερίσματα και άλλα έσοδα από περιουσιακά στοιχεία, απασχολούν ελάχιστο ή 
κανένα προσωπικό και δεν έχουν έσοδα από την πώληση υπηρεσιών.  
 
64.9 Άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από τις ασφαλιστικές 
υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση συντάξεων 
 
64.91 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 
64.91.1 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης  
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64.91.10 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού ή άλλων περιουσιακών στοιχείων σε πελάτη 
χωρίς επένδυση κεφαλαίου από τον πελάτη, όπου ο εκμισθωτής πληρώνει και γίνεται 
κάτοχος του εξοπλισμού ή της εγκατάστασης που εκμισθώνει στο μισθωτή 
διατηρώντας όμως λίγες από τις συνήθεις ευθύνες κυριότητας. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι λειτουργικές υπηρεσίες μη χρηματοδοτικής μίσθωσης, βλέπε διαίρεση 77 
 
64.92 Άλλες υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων 
 
64.92.1 Άλλες υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων, εκτός αυτών από τα 
νομισματικά ιδρύματα 
 
64.92.11 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων μεταξύ βιομηχανιών, εκτός αυτών 
από τα νομισματικά ιδρύματα. 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- δάνεια που χορηγούνται από νομισματικά ιδρύματα σε χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές. Καλύπτει την έκδοση και τη διαχείριση δανείων και προκαταβολών 
που έχουν σχέση με τις συναλλαγές που διενεργούνται μεταξύ νομισματικών 
διαμεσολαβητών (όπως υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων στο χονδρεμπόριο, 
δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ομάδες NACE 64.1 και 
64.9). Περιλαμβάνει τη χορήγηση πιστώσεων και προκαταβολών σε ημεδαπούς και 
αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που έχουν συνήθως βραχεία 
διάρκεια, πληρωτέων επί τη αιτήσει  ή με μικρή προθεσμία προειδοποίησης. 
 
64.92.12 Υπηρεσίες χορήγησης καταναλωτικών πιστώσεων, εκτός αυτών από 
τα νομισματικά ιδρύματα. 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες προσωπικών μη ενυπόθηκων δανείων σταδιακής εξόφλησης, εκτός 
αυτών από νομισματικά ιδρύματα που συνίστανται στη χορήγηση δανείων με 
πρόγραμμα εγγύησης 
- τις υπηρεσίες δανεισμού με πιστωτικό όριο, δηλαδή τις υπηρεσίες δανεισμού που 
βασίζονται σε δέσμευση χορήγησης δανείου σε δανειολήπτη μέχρις ενός 
συγκεκριμένου ποσού 
- τις υπηρεσίες καταναλωτικών δανείων, δηλαδή τις υπηρεσίες δανεισμού που 
παρέχονται σε καταναλωτές για τη χρηματοδότηση  της αγοράς αγαθών ή 
υπηρεσιών όταν το αγοραζόμενο αγαθό χρησιμοποιείται γενικά ως ασφάλεια 
 
64.92.13 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων στεγαστικών πιστώσεων, εκτός 
αυτών από τα νομισματικά ιδρύματα. 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες χορήγησης δανείων, εκτός αυτών από νομισματικά ιδρύματα, για την 
απόκτηση στεγαστικής γης ή κτιρίων και όπου η γη ή τα κτίρια χρησιμοποιούνται ως 
εγγύηση  
- τα συμμετοχικά στεγαστικά δάνεια 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκτίμησης, βλέπε 68.31.16 
 
64.92.14 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων μη στεγαστικών πιστώσεων, 
εκτός αυτών από τα νομισματικά ιδρύματα. 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες χορήγησης δανείων για την απόκτηση μη στεγαστικής γης ή κτιρίων 
και όπου η γη ή τα κτίρια χρησιμοποιούνται ως εγγύηση  
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες εκτίμησης, βλέπε 68.31.16 
 
64.92.15 Υπηρεσίες χορήγησης μη ενυπόθηκων καταναλωτικών πιστώσεων, 
εκτός αυτών από τα νομισματικά ιδρύματα. 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-- τις υπηρεσίες χορήγησης δανείων, εκτός αυτών από τα νομισματικά ιδρύματα σε 
διαπραγματευτές και μεσίτες, σε  επίσημα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε 
ομοσπονδιακές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις, σε σχολεία, σε ξένες 
κυβερνήσεις και σε άλλες επιχειρήσεις 
- τις υπηρεσίες δανεισμού σε άτομα για επιχειρηματικούς λόγους 
- τις υπηρεσίες standby, δέσμευσης και άλλες υπηρεσίες δανεισμού 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υπερανάληψης 
- τις υπηρεσίες εγγύησης και χορήγησης εγγυητικών επιστολών 
- τις υπηρεσίες τραπεζικής αποδοχής, δηλαδή συμφωνίες από τράπεζα ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα να πληρωθεί μια συναλλαγματική ή εγγυητική επιστολή 
που έχει εκδοθεί από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
64.92.16 Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, εκτός αυτών από τα νομισματικά 
ιδρύματα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τη χορήγηση πιστώσεων, εκτός αυτών από τα νομισματικά ιδρύματα όταν ο 
κάτοχος πιστωτικής κάρτας τη χρησιμοποιεί για την αγορά αγαθού ή υπηρεσίας 
ανεξάρτητα από το αν το υπόλοιπο έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου στο τέλος της 
περιόδου χάριτος 
 
64.92.19 Άλλες υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων, εκτός αυτών από τα 
νομισματικά ιδρύματα π.δ.κ.α. 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- άλλες υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων, εκτός αυτών από τα νομισματικά 
ιδρύματα π.δ.κ.α. 
- τις υπηρεσίες χρηματοδότησης πωλήσεων  
 
64.99 Άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από τις ασφαλιστικές 
υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση συντάξεων π.δ.κ.α. 
 
64.99.1 Άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από τις ασφαλιστικές 
υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση συντάξεων π.δ.κ.α. 
 
64.99.11 Επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες έκδοσης χρεογράφων  
- τις υπηρεσίες εγγύησης της πώλησης εκδιδόμενων χρεογράφων στην εξαγγελθείσα 
τιμή από την επιχείρηση ή την κυβέρνηση και μεταπώλησης τους σε επενδυτές 
- την ανάληψη της υποχρέωσης πώλησης του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού 
εκδιδόμενων τίτλων,  χωρίς εγγύηση αγοράς όλων των τίτλων που προσφέρει ο 
εκδότης 
 
64.99.19 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από τις ασφαλιστικές 
υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση συντάξεων π.δ.κ.α. 
Αυτή η υποκατηγορία καλύπτει άλλες υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 
διαμεσολάβησης π.δ.κ.α., όπως υπηρεσίες εγγύησης και δέσμευσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνεπάγονται ενδεχόμενες υποχρεώσεις, την 
ανάληψη της υποχρέωσης αγοράς ή πώλησης χρεογράφων ή παράγωγων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων για ίδιο λογαριασμό από χρηματιστές, κλπ. 
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65 Ασφάλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
 
65.1 Ασφαλιστικές υπηρεσίες  
 
65.11 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής  
 
65.11.1 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής  
 
65.11.10 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που προβλέπουν την πληρωμή 
απαιτήσεων σε δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου ή επιβίωσης 
μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου. Τα ασφαλιστήρια μπορεί να προβλέπουν απλή 
προστασία ή να περιλαμβάνουν και στοιχείο αποταμίευσης. Τα ασφαλιστήρια μπορεί 
να καλύπτουν άτομα ή μέλη ομάδων. 
 
65.12 Ασφαλιστικές υπηρεσίες, εκτός των ασφαλειών ζωής  
 
65.12.1 Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχήματος και ασθενείας 
 
65.12.11 Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι ατυχημάτων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που προβλέπουν περιοδικές πληρωμές 
σε περίπτωση αδυναμίας εργασίας του ασφαλιζόμενου λόγω ατυχήματος 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που προβλέπουν ασφάλεια σε 
περίπτωση θανάτου από ατύχημα και διαμελισμού, δηλαδή πληρωμή σε περίπτωση 
ατυχήματος που καταλήγει σε θάνατο ή απώλεια ενός ή περισσοτέρων μελών του 
σώματος (όπως χεριών ή ποδιών) ή της όρασης ενός ή και των δύο ματιών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ασφάλισης ταξιδιών, βλέπε 65.12.71 
 
65.12.12 Υπηρεσίες ασφάλισης ασθενείας 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που προβλέπουν την κάλυψη 
νοσοκομειακών και ιατρικών δαπανών που δεν καλύπτονται από κρατική ασφάλεια 
και συνήθως άλλες δαπάνες ιατρικής φροντίδας, όπως φάρμακα με συνταγή, 
ασθενοφόρα, αποκλειστικές νοσοκόμες κλπ. 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που προβλέπουν την κάλυψη 
οδοντιατρικών δαπανών 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που προβλέπουν περιοδικές πληρωμές 
σε περίπτωση αδυναμίας εργασίας του ασφαλιζόμενου λόγω ασθενείας 
 
65.12.2 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
65.12.21 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων, αστική ευθύνη 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που καλύπτουν κάθε ευθύνη που 
προκύπτει από τη χρήση χερσαίων μηχανοκίνητων οχημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών 
επί πληρωμή ή φορτίων  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- η αστική  ευθύνη που αφορά τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό, βλέπε 65.12.31 
 
65.12.29 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων  
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που καλύπτουν δαπάνες που προκύπτουν από την 
απώλεια ή τη βλάβη χερσαίων μηχανοκίνητων οχημάτων   
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- η απώλεια ή βλάβη τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού, βλέπε 65.12.31 
 
65.12.3 Υπηρεσίες ασφάλισης θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών 
 
65.12.31 Υπηρεσίες ασφάλισης τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που καλύπτουν κινδύνους που έχουν 
σχέση με: 
• τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό  
Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν την ευθύνη και την απώλεια ή τη βλάβη 
τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού. 
 
65.12.32 Υπηρεσίες ασφάλισης αεροσκαφών, αστική ευθύνη 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων αστικής ευθύνης που καλύπτουν 
κινδύνους που έχουν σχέση με τη χρήση: 
• αεροσκαφών 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες εκτόξευσης δορυφόρων 
 
65.12.33 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης αεροσκαφών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων, εκτός αστικής ευθύνης, που καλύπτουν 
κινδύνους που έχουν σχέση με τη χρήση: 
• αεροσκαφών 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες εκτόξευσης δορυφόρων 
 
65.12.34 Υπηρεσίες ασφάλισης πλοίων, αστική ευθύνη  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων αστικής ευθύνης που καλύπτουν 
κινδύνους που έχουν σχέση με τη χρήση: 
• πλοίων επιβατών και φορτίων, θαλάσσιας, παράκτιας ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας  
 
65.12.35 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης πλοίων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων, εκτός αστικής ευθύνης που καλύπτουν 
κινδύνους που έχουν σχέση με τη χρήση: 
• πλοίων επιβατών και φορτίων, θαλάσσιας, παράκτιας ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας  
 
65.12.36 Υπηρεσίες ασφάλισης φορτίων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που προβλέπουν πρόσθετη κάλυψη 
εκτός εκείνης που παρέχεται από τις εταιρίες μεταφορών, για κινδύνους που έχουν 
σχέση με ζημιά ή απώλεια φορτίων 
 
65.12.4 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας κατά πυρκαγιάς και λοιπών υλικών 
ζημιών 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που καλύπτουν κινδύνους που έχουν 
σχέση με ζημιά ή απώλεια ιδιοκτησίας εκτός εκείνων που προβλέπονται στις 
υποκατηγορίες 65.12.2 (Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων) και 



 245

65.12.3 (Υπηρεσίες ασφάλισης θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών. 
Υπηρεσίες ασφάλισης φορτίων). 
 
65.12.41 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι ζημιών από πυρκαγιά 
 
65.12.49 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι λοιπών υλικών ζημιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που καλύπτουν κινδύνους που έχουν 
σχέση με ζημιά ή απώλεια ιδιοκτησίας όπως κλοπή, έκρηξη, καταιγίδα, χαλάζι, 
παγετός, άλλες φυσικές δυνάμεις, ραδιενεργός μόλυνση και καθίζηση εδάφους 
- την ασφάλιση καυστήρων και μηχανών που καλύπτει φθορά ιδιοκτησίας λόγω 
έλλειψης ρεύματος, φωτισμού, θέρμανσης, ατμού ή ψύξης  
 
65.12.5  Υπηρεσίες ασφάλισης γενικής ευθύνης 
 
65.12.50 Υπηρεσίες ασφάλισης γενικής ευθύνης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που καλύπτουν κινδύνους που έχουν 
σχέση με κάθε είδους ευθύνη συμπεριλαμβανομένης εκείνης που αφορά 
ελαττωματικά προϊόντα, σωματική βλάβη, υλική ζημιά σε ιδιοκτησία, ρύπανση, 
αμέλεια κλπ., εκτός εκείνης που προβλέπεται στις υποκατηγορίες 65.12.21 
(υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων, αστική ευθύνη), 65.12.3 
(υπηρεσίες ασφάλισης θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών, αστική ευθύνη) 
και 65.12.4 (υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας, αστική ευθύνη) 
 
65.12.6 Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων 
 
65.12.61 Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που καλύπτουν κινδύνους που έχουν 
σχέση με υπερβολικές πιστωτικές ζημιές λόγω αφερεγγυότητας του οφειλέτη. 
Περιλαμβάνονται εξαγωγικές πιστώσεις, πιστώσεις για αγορές με δόσεις, γεωργικές 
πιστώσεις κλπ. 
 
65.12.62 Υπηρεσίες ασφάλισης εγγυήσεων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που καλύπτουν κινδύνους που έχουν 
σχέση με μη εκτέλεση ή αδυναμία τήρησης συμβατικής οικονομικής υποχρέωσης 
από συμβαλλόμενο σε σύμβαση ή συμφωνία 
 
65.12.7 Υπηρεσίες ασφάλισης ταξιδιών και παροχής υποστήριξης, νομικής 
προστασίας και ασφάλισης κατά διαφόρων οικονομικών ζημιών 
 
65.12.71 Υπηρεσίες ασφάλισης ταξιδιών και παροχής υποστήριξης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που καλύπτουν προστασία για δαπάνες 
σχετικές με ταξίδια (που συνήθως προσφέρονται σε πακέτα), όπως: 
• ακύρωση, διακοπή ή καθυστέρηση ταξιδιού 
• απώλεια, καθυστέρηση ή ζημιά αποσκευών 
• ιατρικές δαπάνες υγείας και ατυχήματος 
• επαναπατρισμός της σωρού  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων, 65.12.2 
 
65.12.72 Υπηρεσίες ασφάλισης νομικής προστασίας  
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που καλύπτουν νομικές και δικαστικές 
δαπάνες 
 
65.12.73 Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι διαφόρων οικονομικών ζημιών 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που καλύπτουν κινδύνους που έχουν 
σχέση με διάφορες οικονομικές ζημιές, δηλαδή δαπάνες που δημιουργούνται από 
τους εξής κινδύνους: απώλεια εργασίας, ανεπάρκεια εισοδήματος (γενικά), 
κακοκαιρία, απώλεια παροχών, συνεχείς γενικές δαπάνες, απρόβλεπτες εμπορικές 
δαπάνες, απώλεια αγοραστικής αξίας, απώλεια ενοικίου ή εσόδου, έμμεσες 
εμπορικές δαπάνες (άλλες εκτός των προαναφερόμενων), άλλες οικονομικές ζημιές 
(μη εμπορικές) και ζημιές άλλων μορφών 
 
65.12.9 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης, εκτός της ασφάλειας ζωής 
 
65.12.90 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης, εκτός της ασφάλειας ζωής  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασφαλιστηρίων που καλύπτουν κινδύνους εκτός της 
ασφάλειας ζωής π.δ.κ.α.  
 
65.2  Υπηρεσίες αντασφάλισης 
 
65.20 Υπηρεσίες αντασφάλισης 
 
65.20.1 Υπηρεσίες αντασφάλισης ζωής, ατυχήματος και ασθενείας 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες αντασφάλισης για ασφάλεια ζωής 
- την αντασφάλιση ασφαλιστικών παροχών 
 
65.20.11 Υπηρεσίες αντασφάλισης ζωής 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες αντασφάλισης για ασφάλεια ατυχήματος 
- την αντασφάλιση ασφαλιστικών παροχών 
 
65.20.12 Υπηρεσίες αντασφάλισης έναντι ατυχημάτων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες αντασφάλισης για ασφάλεια υγείας 
- την αντασφάλιση ασφαλιστικών παροχών  
 
65.20.13 Υπηρεσίες αντασφάλισης ασθενείας  
 
65.20.2 Υπηρεσίες αντασφάλισης μεταφορών και ιδιοκτησίας 
 
65.20.21 Υπηρεσίες αντασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων, αστική ευθύνη  
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  τις υπηρεσίες αντασφάλισης για ασφαλιστήρια μηχανοκίνητων οχημάτων, αστική 
ευθύνη  
 
65.20.22 Άλλες υπηρεσίες αντασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  τις υπηρεσίες αντασφάλισης για ασφαλιστήρια μηχανοκίνητων οχημάτων, εκτός 
αστικής ευθύνης  
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65.20.23 Υπηρεσίες αντασφάλισης θαλάσσιων, εναέριων και άλλων 
μεταφορών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  τις υπηρεσίες αντασφάλισης για ασφαλιστήρια θαλάσσιων, εναέριων και άλλων 
μεταφορών  
 
65.20.24 Υπηρεσίες αντασφάλισης φορτίων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  τις υπηρεσίες αντασφάλισης για ασφαλιστήρια φορτίων  
 
65.20.25 Υπηρεσίες αντασφάλισης ιδιοκτησίας κατά πυρκαγιάς και λοιπών 
υλικών ζημιών  
 
65.20.3 Υπηρεσίες αντασφάλισης γενικής ευθύνης και αντασφάλισης 
πιστώσεων και εγγυήσεων  
 
65.20.31 Υπηρεσίες αντασφάλισης γενικής ευθύνης   
 
65.20.32 Υπηρεσίες αντασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων  
 
65.20.4 Υπηρεσίες αντασφάλισης νομικής προστασίας και αντασφάλισης κατά 
διαφόρων οικονομικών ζημιών  
 

65.20.41 Υπηρεσίες αντασφάλισης νομικής προστασίας  

 

65.20.42 Υπηρεσίες αντασφάλισης έναντι διαφόρων οικονομικών ζημιών  

 

65.20.5 Υπηρεσίες αντασφάλισης σχετικών με τα συνταξιοδοτικά ταμεία  

 

65.20.50 Υπηρεσίες αντασφάλισης σχετικών με τα συνταξιοδοτικά ταμεία  

 

65.20.6 Άλλες υπηρεσίες αντασφάλισης, εκτός της αντασφάλισης ζωής  

 

65.20.60 Άλλες υπηρεσίες αντασφάλισης, εκτός της αντασφάλισης ζωής  

 

65.3 Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων  

 

65.30 Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων 
 
65.30.1 Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες καταπιστευματικής διαχείρισης, βλέπε 66.19.31 
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- η διοίκηση συνταξιοδοτικών ταμείων, βλέπε 66. 29.19 
- οι υπηρεσίες διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταμείων, βλέπε 66.30.12 
- οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, βλέπε 66.30.11 
 
65.30.11 Μεμονωμένες υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις ασφαλιστικές υπηρεσίες για ασφαλιστικές παροχές, όπως προγράμματα που 
προβλέπουν την τακτική πληρωμή εισοδήματος σε άτομα. Τα προγράμματα αυτά 
μπορεί να απαιτούν εφάπαξ καταβολή ή σειρά καταβολών. Τα προγράμματα αυτά 
μπορεί να είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά, να έχουν  παροχές προκαθορισμένες ή 
εξαρτώμενες από τιμές της αγοράς που συνδέονται με το πρόγραμμα και, αν 
συνδέονται με την απασχόληση, να μεταφέρονται ή μη σε περίπτωση αλλαγής 
εργασίας.  Η περίοδος κατά την οποία καταβάλλονται οι παροχές, μπορεί να 
καθοριστεί ως ελάχιστη ή μέγιστη διάρκεια. Μπορεί να προβλέπονται ή να μην 
προβλέπονται παροχές επιζώντων   
 
65.30.12 Ομαδικές υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
 - τις ασφαλιστικές υπηρεσίες προγραμμάτων που προβλέπουν την τακτική πληρωμή 
εισοδήματος σε μέλη ομάδων, με ενιαία καταβολή ή σειρά καταβολών. Τα 
προγράμματα αυτά μπορεί να είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά, να έχουν  παροχές 
προκαθορισμένες ή εξαρτώμενες από τις τιμές της αγοράς των περιουσιακών 
στοιχείων που στηρίζουν το πρόγραμμα και, αν συνδέονται με την απασχόληση, να 
μεταφέρονται ή μη σε περίπτωση αλλαγής εργασίας. Η περίοδος κατά την οποία 
καταβάλλονται οι παροχές, μπορεί να καθοριστεί ως ελάχιστη ή μέγιστη διάρκεια. 
Μπορεί να προβλέπονται ή να μην προβλέπονται παροχές επιζώντων   
 

66 Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές και τις ασφαλιστικές 
υπηρεσίες  

66.1 Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από 
τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  

66.11 Υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών αγορών  

66.11.1 Υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών αγορών   
66.11.11 Υπηρεσίες λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που συνίστανται στην παροχή χώρων και λοιπών 
εγκαταστάσεων απαραίτητων για τα χρηματιστήρια τίτλων και εμπορευμάτων 
 
66.11.12 Υπηρεσίες ρύθμισης των χρηματοοικονομικών αγορών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-τις υπηρεσίες ρύθμισης και παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών αγορών και 
των συμμετεχόντων σε αυτές.  
 
66.11.19 Άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
αγορών   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την παροχή χρηματοοικονομικών ειδήσεων στα ΜΜΕ, βλέπε 63.91.1 
- τις υπηρεσίες φύλαξης τίτλων, βλέπε 66.19.32 
66.12 Υπηρεσίες σχετικά με συναλλαγές συμβάσεων, χρεογράφων και αγαθών  
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66.12.1 Υπηρεσίες σχετικά με συναλλαγές συμβάσεων, χρεογράφων και 
αγαθών 

Aπό αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
-οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, βλέπε 
66.30.11  
 
66.12.11 Υπηρεσίες συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
 
- τις υπηρεσίες συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων (δηλαδή οργάνωση επαφής 
αγοραστών και πωλητών  του ιδίου τίτλου) 
- τις υπηρεσίες που προσφέρονται από πράκτορα πωλήσεων μονάδων, μετοχών ή 
άλλων συμμετοχών σε αμοιβαίο (επενδυτικό) κεφάλαιο 
- τις υπηρεσίες πώλησης, παράδοσης και εξόφλησης κρατικών ομολόγων 
- τη μεσιτεία οψιόν  
 
66.12.12 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μεσιτείας για αγαθά και προθεσμιακές συναλλαγές (futures) αγαθών, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συναλλαγών 
(futures)   
- τη μεσιτεία χρηματοοικονομικών παραγώγων, εκτός οψιόν 
Aπό αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται:  
- η μεσιτεία οψιόν, βλέπε 66.12.11  
 
66.12.13 Συναλλαγματικές πράξεις  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις συναλλαγματικές υπηρεσίες που παρέχονται από γραφεία συναλλάγματος κλπ. 
66.19 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  

66.19.1 Υπηρεσίες επεξεργασίας και εκκαθάρισης συναλλαγών χρεογράφων  

66.19.10 Υπηρεσίες επεξεργασίας και εκκαθάρισης συναλλαγών χρεογράφων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- την ηλεκτρονική εκκαθάριση και τον διακανονισμό  διατραπεζικών χρεώσεων, 
πιστώσεων και μεταβίβαση κυριότητας χρεογράφων 

66.19.2 Βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις  
66.19.21 Υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-τις υπηρεσίες συμβούλων και διαπραγματευτών για διευθέτηση συγχωνεύσεων και 
εξαγορών 
 
66.19.22 Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών πράξεων εταιρειών και 
επιχειρηματικού κεφαλαίου  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  τις υπηρεσίες διευθέτησης χρηματοδότησης εταιριών, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης χρέους, ιδίων κεφαλαίων και  επιχειρηματικού κεφαλαίου 
- τις υπηρεσίες χρηματοδότησης επιχειρηματικού κεφαλαίου 
 
66.19.29 Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες ανακοίνωσης χρηματιστηριακών τιμών μέσω διεκπεραιωτή 
πληροφοριών (information server), βλέπε 58.19.29  
-η παροχή χρηματοοικονομικών ειδήσεων στα ΜΜΕ βλέπε 63.91.1  
- οι υπηρεσίες καταπιστευματικής διαχείρισης και φύλαξης, βλέπε 66.19.3  
- οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, βλέπε 66.30.11  
66.19.3 Υπηρεσίες καταπιστευτικής διαχείρισης και παρακαταθήκης  
66.19.31 Υπηρεσίες καταπιστευτικής διαχείρισης 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις υπηρεσίες καταπιστευματικής διαχείρισης και διοίκησης περιουσίας  
- τις καταπιστευματικές υπηρεσίες για συνταξιοδοτικά ταμεία ή επενδυτικά ταμεία 
- τις καταπιστευματικές υπηρεσίες για χρεόγραφα (διοικητικές υπηρεσίες που 
αφορούν την έκδοση και καταγραφή χρεογράφων, καθώς και την καταβολή τόκων 
και μερισμάτων). 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, βλέπε 66.30.1  
 
66.19.32  Υπηρεσίες παρακαταθήκης 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:   
-κατόπιν οδηγιών, την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και παρακαταθήκης τιμαλφών 
και συνήθως προσοδοφόρων προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων  
- τις υπηρεσίες φύλαξης   
- τις υπηρεσίες θυρίδων  
- τις υπηρεσίες παρακαταθήκης χρεογράφων  
- τις υπηρεσίες επιβεβαίωσης ελέγχων σχετικά με τα χρεόγραφα που φυλάσσονται 
για λογαριασμό του πελάτη  
66.19.9 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, π.δ.κ.α.  
66.19.91 Υπηρεσίες παροχής χρηματοικονομικών συμβουλών 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:   
 -τις υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
- τις αναλύσεις και πληροφορίες αγοράς  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται:  
- οι υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, βλέπε 66.19.21  
- οι υπηρεσίες χρηματοδότησης εταιρειών και επιχειρηματικού κεφαλαίου, βλέπε 
66.19.22  
- οι υπηρεσίες καταπιστευματικής διαχείρισης και φύλαξης, βλέπε 66.19.3  
- οι υπηρεσίες ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών συμβουλών, βλέπε 66.29.19  
-οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, βλέπε 66.30.11  
-οι υπηρεσίες γνωμοδότησης για φορολογικά θέματα, βλέπε 69.20.3  
- οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός του 
φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας), βλέπε 70.22.12  
 
66.19.92 Υπηρεσίες επεξεργασίας και εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:    
- τις υπηρεσίες επεξεργασίας χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως επαλήθευση 
χρηματοπιστωτικών ισολογισμών, εντολή συναλλαγών,  μεταφορά κεφαλαίων προς 
και από τους λογαριασμούς των συναλλασσομένων, κοινοποίηση σε τράπεζες (ή σε 
εκδότες πιστωτικών καρτών) μεμονωμένων συναλλαγών και παροχής ημερησίων 
αποσπασμάτων λογαριασμών              
- τις υπηρεσίες συμψηφισμού επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών 
πληρωμής  
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- τις εμπορικές υπηρεσίες χρεωστικών καρτών  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται:  
- οι υπηρεσίες επεξεργασίας συναλλαγών χρεογράφων, βλέπε 66.19.10  
 
66.19.99 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:    
- τις υπηρεσίες μεσιτείας δανείων και υποθηκών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται:  
- οι υπηρεσίες συσκευασίας κερμάτων και νομισμάτων, βλέπε 82.92.10  
 
66.2  Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία  

66.21 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών  

66.21.1 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών  
66.21.10 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:     
- τις υπηρεσίες διερεύνησης ασφαλιστικών απαιτήσεων, προσδιορισμού του ύψους 
των απωλειών και της ζημιάς που καλύπτουν τα ασφαλιστήρια και διαπραγμάτευσης 
της ρύθμισης  
- τις υπηρεσίες εξέτασης απαιτήσεων που έχουν διερευνηθεί και έγκρισης πληρωμής  
- τις υπηρεσίες εκτίμησης ζημιάς 
66.22 Υπηρεσίες ασφαλιστικών φορέων και μεσιτών 

66.22.1 Υπηρεσίες ασφαλιστικών φορέων και μεσιτών  
66.22.10 Υπηρεσίες ασφαλιστικών φορέων και μεσιτών 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:     
- τις υπηρεσίες πώλησης, διαπραγμάτευσης ή αίτησης ασφαλιστικών παροχών ή 
αντασφαλίσεων   
66.29 Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με τις ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.29.1 Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με τις ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία  
66.29.11 Αναλογιστικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
-τις υπηρεσίες αποτίμησης ασφαλιστικών κινδύνων και ασφαλίστρων  
66.29.19 Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με τις ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α.  
Aυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
 
-τη διοίκηση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων  
- τις διοικητικές υπηρεσίες διάσωσης 
- τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες  
66.3 Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων  

66.30 Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων  

66.30.1 Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων  
66.30.11  Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων εκτός των συνταξιοδοτικών 
ταμείων  
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Aυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τη διαχείριση χαρτοφυλακίων για ιδιώτες, επιχειρήσεις ή άλλους, έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης, εκτός των συνταξιοδοτικών ταμείων. 
Οι διαχειριστές αποφασίζουν για τις αγορές και πωλήσεις. Παραδείγματα διαχείρισης 
χαρτοφυλακίων είναι τα αμοιβαία και άλλα επενδυτικά κεφάλαια ή τραστ.  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται:  
- η αγορά και η πώληση χρεογράφων έναντι αμοιβής επί των συναλλαγών, βλέπε 
66.12.11  
- οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών για προσωπικό οικονομικό 
σχεδιασμό που δεν συνεπάγεται λήψη αποφάσεων για λογαριασμό του πελάτη, 
βλέπε 66.19.91  
- η διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, βλέπε 66.30.12  
66.30.12  Υπηρεσίες διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταμείων  
 
 

 ΤΟΜΕΑΣ Λ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ  

68 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων  

68.1 Υπηρεσίες αγοραπωλησίας ιδιόκτητων ακινήτων  

68.10 Υπηρεσίες αγοραπωλησίας ιδιόκτητων ακινήτων  

68.10.1 Υπηρεσίες αγοραπωλησίας ιδιόκτητων ακινήτων  

68.10.11 Υπηρεσίες αγοραπωλησίας κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για 
κτίρια κατοικιών  
Aυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις πωλήσεις για ίδιο λογαριασμό κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων σε περιπτώσεις 
όπου οι πωλήσεις θεωρούνται πωλήσεις διαπραγματεύσιμων τίτλων από τον 
πωλητή, αλλά όχι πωλήσεις ιδιοκτησίας όπου οι πωλήσεις συνίστανται στην 
εκποίηση παγίων από την πωλήτρια εταιρία 
- τις πωλήσεις μονοκατοικιών και οικοπέδων, συγκροτημάτων κατοικιών  και 
οικοπέδων και ανεξαρτήτων μονάδων κατοικιών εντός αυτών των κτιρίων, όπως 
ανεξάρτητα διαμερίσματα ή διαμερίσματα σε πολυκατοικίες. Αυτά τα ακίνητα μπορεί 
να μισθωθούν για ορισμένο χρόνο ή να αγορασθούν κατ’ απόλυτη κυριότητα. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι πωλήσεις κτιρίων κατοικιών που κατασκευάζονται από την πωλήτρια εταιρία, 
βλέπε 41.00.10 
- οι πωλήσεις ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, βλέπε 
68.10.13 
 
68.10.12 Υπηρεσίες αγοραπωλησίας ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης 
Aυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
 - τις πωλήσεις για ίδιο λογαριασμό ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης 

68.10.13 Υπηρεσίες αγοραπωλησίας ελεύθερων (μη οικοδομημένων) 
οικοπέδων για κτίρια κατοικιών  
Aυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
 - τις πωλήσεις για ίδιο λογαριασμό ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για 
κτίρια κατοικιών σε περιπτώσεις όπου οι πωλήσεις θεωρούνται πωλήσεις 
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διαπραγματεύσιμων τίτλων από τον πωλητή. Αυτά τα ελεύθερα οικόπεδα μπορεί να 
περιλαμβάνουν και κατατετμημένα μη οικοδομημένα οικόπεδα.  
Aυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης:  
- την κατάτμηση ιδιοκτησίας σε οικόπεδα, χωρίς εγγειοβελτιωτικά έργα. 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- η κατάτμηση και βελτίωση της γης, βλέπε 42.99.29 
 

68.10.14 Υπηρεσίες αγοραπωλησίας μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για 
την ανέγερση τέτοιων κτιρίων  
Aυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις πωλήσεις για ίδιο λογαριασμό μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων σε 
περιπτώσεις όπου οι πωλήσεις θεωρούνται πωλήσεις διαπραγματεύσιμων από τον 
πωλητή, αλλά όχι πωλήσεις ιδιοκτησίας όπου οι πωλήσεις συνίστανται στην 
εκποίηση παγίων  από την πωλήτρια εταιρία 

Παραδείγματα μη οικιστικών κτιρίων περιλαμβάνουν: 

* εργοστάσια, κτίρια γραφείων, αποθήκες, 

* θέατρα, κτίρια πολλαπλών χρήσεων κατ εξοχήν μη οικιστικά 

* αγροτικές, δασικές ιδιοκτησίες. 

Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 

- οι πωλήσεις μη οικιστικών κτιρίων που κατασκευάζονται από την πωλήτρια εταιρία, 
βλέπε 41.00.10 

- οι πωλήσεις ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για 
την ανέγερση κτιρίων κατοικιών 

68.10.15 Υπηρεσίες αγοραπωλησίας ελεύθερων (μη οικοδομημένων) 
οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών 
Aυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις πωλήσεις για ίδιο λογαριασμό ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που 
δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών σε περιπτώσεις όπου οι 
πωλήσεις θεωρούνται πωλήσεις διαπραγματεύσιμων από τον πωλητή. Αυτή η 
ελεύθερη γη μπορεί να περιλαμβάνει κατατετμημένα μη οικοδομημένα οικόπεδα. 
Aυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης:  
- την κατάτμηση ιδιοκτησίας σε οικόπεδα, χωρίς εγγειοβελτιωτικά έργα. 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- η κατάτμηση και βελτίωση της γης, βλέπε 42.99.29 
68.2 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων  

68.20 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων  

68.20.1 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων  

68.20.11 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων που προορίζονται για κατοικία 
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 Aυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης που αφορούν ιδιόκτητα ακίνητα που 
προορίζονται για κατοικία από τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές, όπως: 

* οικίες, διαμερίσματα, πολυκατοικίες 

* κτίρια πολλαπλών χρήσεων κατ εξοχήν οικιστικά 

* οικιστικοί χώροι για τροχοβίλες 

* χώρος που ανήκει στους κατόχους χρονομεριστικής μίσθωσης. 

Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες στέγασης που παρέχονται από ξενοδοχεία, μοτέλ, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, κοιτώνες σχολείων, κατασκηνώσεις και άλλα καταλύματα, βλέπε διαίρεση 
55 

 

68.20.12 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης που αφορούν βιομηχανικά, εμπορικά ή 
άλλα κτίρια ή ακίνητα που δεν προορίζονται για κατοικία από τους ιδιοκτήτες ή τους 
ενοικιαστές, όπως: 

* εργοστάσια, κτίρια γραφείων, αποθήκες, 

* θέατρα, κέντρα συνεδρίων, εκθεσιακοί χώροι και κτίρια πολλαπλών χρήσεων κατ 
εξοχήν μη οικιστικά 

* αγροτικές, δασικές και συναφείς ιδιοκτησίες 

- τη μίσθωση, σε μηνιαία ή ετήσια βάση, χώρων για τροχόσπιτα, χώρων φύλαξης 
αυτοκινήτων ή άλλων χώρων στάθμευσης οχημάτων 

68.3 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

68.31 Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

68.31.1 Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες μεσεγγύησης και διακανονισμού ακινήτων, βλέπε 69.10.19 

68.31.11 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων 
κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες 
χρονομεριστικής μίσθωσης 

 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις μεσιτικές και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες που αφορούν την πώληση οικιών, 
διαμερισμάτων, πολυκατοικιών και άλλων κτιρίων κατοικιών και συναφείς υπηρεσίες 
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διαμεσολάβησης σχετικές με την αγορά, πώληση και μίσθωση κτιρίων κατοικιών και  
οικοπέδων, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. 

Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης, βλέπε 68.31.12 

68.31.12 Υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις μεσιτικές και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες που αφορούν την πώληση ιδιοκτησιών 
χρονομεριστικής μίσθωσης 

68.31.13 Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που 
προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις μεσιτικές και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες που αφορούν την πώληση ελεύθερων 
(μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων 
κατοικιών και τις συναφείς υπηρεσίες διαμεσολάβησης σχετικές με αγορά, πώληση 
και μίσθωση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

68.31.14 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και 
συναφών οικοπέδων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις μεσιτικές και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες που αφορούν την πώληση κτιρίων που 
δεν προορίζονται για κατοίκηση, όπως γραφεία, εργοστάσια, καταστήματα κλπ., και 
τις συναφείς υπηρεσίες διαμεσολάβησης σχετικές με αγορά, πώληση και μίσθωση 
κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων έναντι αμοιβής 
ή βάσει σύμβασης 

68.31.15 Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που 
δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις μεσιτικές και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες που αφορούν την πώληση ελεύθερων 
(μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων 
κατοικιών και τις συναφείς υπηρεσίες διαμεσολάβησης σχετικές με αγορά, πώληση 
και μίσθωση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

68.31.16 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

68.32 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

68.32.1 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

68.32.11 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, 
εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τις υπηρεσίες διαχείρισης οικιών και άλλων κτιρίων κατοικιών έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης 

- τις υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών (ή κτιρίων πολλαπλών χρήσεων που 
χρησιμοποιούνται κυρίως ως κατοικίες) 

-  τις υπηρεσίες διαχείρισης χώρων εγκατάστασης τροχοβιλών που 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες 

- τις υπηρεσίες είσπραξης ενοικίων 

-  τις υπηρεσίες διαχείρισης κατοικιών σε συνιδιοκτησία 

68.32.12 Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
68.32.13 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για 
κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών και εμπορικών ιδιοκτησιών, κτιρίων 
πολλαπλών χρήσεων κατ εξοχήν μη οικιστικών, κλπ. 

 
- τις υπηρεσίες διαχείρισης αγροτικών, δασικών και συναφών ιδιοκτησιών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες υποστήριξης (συνδυασμένες υπηρεσίες όπως γενικός 
καθαρισμός εσωτερικών χώρων, συντήρηση και μικροεπισκευές, αποκομιδή 
απορριμμάτων, φύλαξη και ασφάλεια), βλέπε 81.10.10  

- η διαχείριση εγκαταστάσεων όπως στρατιωτικών βάσεων, φυλακών και 
άλλων (εκτός από τη διαχείριση ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων), βλέπε 
81.10.10 

- οι υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων, βλέπε 
93.11.10 

- οι υπηρεσίες λειτουργίας εγκαταστάσεων αναψυχής και διασκέδασης, βλέπε 
93.29.1 

 
 
ΤΟΜΕΑΣ Μ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 
69 Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες 
 
69.1 Νομικές υπηρεσίες 
 
69.10 Νομικές υπηρεσίες 
 
69.10.1 Νομικές υπηρεσίες  
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δικαστήρια, βλέπε 84.23.11 
 
69.10.11 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- παροχή συμβουλών, εκπροσώπηση και συναφείς υπηρεσίες (υπεράσπιση, 
αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων, μαρτύρων, εμπειρογνωμόνων κλπ.) σε ποινικές 
υποθέσεις 
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69.10.12 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων 
σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-παροχή συμβουλών, εκπροσώπηση και συναφείς υπηρεσίες σε δικαστικές και οιονεί 
δικαιοδοτικές διαδικασίες σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο. 
 
69.10.13 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων 
σχετικά με το εργατικό δίκαιο   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-παροχή συμβουλών, εκπροσώπηση και συναφείς υπηρεσίες σε δικαστικές και οιονεί 
δικαιοδοτικές διαδικασίες σχετικά με το εργατικό δίκαιο. 
 
69.10.14 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων 
σχετικά με το αστικό δίκαιο  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
 - παροχή συμβουλών, εκπροσώπηση και συναφείς υπηρεσίες σε δικαστικές και 
οιονεί δικαιοδοτικές διαδικασίες σχετικά με το αστικό δίκαιο. 
 
69.10.15 Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τη σύνταξη και πιστοποίηση εγγράφων και συναφών υπηρεσιών σχετικά με 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
-  υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας και 
παρόμοιων προϊόντων, βλέπε 77.40.1 
 
69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- τη σύνταξη και φύλαξη δημόσιων εγγράφων με εκτελεστότητα και αποδεικτική αξία.  
Αυτές οι υπηρεσίες αφορούν τομείς όπως το οικογενειακό δίκαιο (συμβόλαια γάμου), 
το κληρονομικό δίκαιο και τις διαθήκες, τη μεταβίβαση ακινήτων, το εταιρικό δίκαιο 
κλπ 
 
69.10.17 Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες αρωγής σε θέματα διαιτησίας ή διαμεσολάβησης για τον διακανονισμό 
διαφορών μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης, μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ ατόμων 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
-  υπηρεσίες εκπροσώπησης εκ μέρους ενός εκ των δυο διαδίκων, βλέπε 69.10.11-
69.10.14 
 
69.10.18 Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- νομικές υπηρεσίες σχετικά με τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων λόγω 
δημοπρασίας 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
-  υπηρεσίες δημοπρασίας άλλες από εκείνες που έχουν σχέση με νομικές 
διαδικασίες, βλέπε 82.99.19 
 
69.10.19 Άλλες νομικές υπηρεσίες 
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες μεσεγγύησης και διακανονισμού ακινήτων  
- συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους και άλλες νομικές υπηρεσίες, π.δ.κ.α.  
 
69.2 Υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  
 
69.20 Υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  
 
69.20.1 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 
 
69.20.10 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες εξέτασης λογιστικών καταστάσεων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων 
ενός οργανισμού, με σκοπό τη γνωμοδότηση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις του οργανισμού ανταποκρίνονται ειλικρινά στη θέση που βρίσκεται ο 
οργανισμός μια συγκεκριμένη στιγμή και στα αποτελέσματα των συναλλαγών του 
κατά την περίοδο που λήγει εκείνη την ημερομηνία, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές 
λογιστικές αρχές. 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης, βλέπε 69.20.21 
- έλεγχοι διαχείρισης, βλέπε 70.22.11 
 
69.20.2 Λογιστικές υπηρεσίες 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, βλέπε 63.11.11 
 
69.20.21 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων και άλλων λογιστικών πληροφοριών. Η έκταση της επαλήθευσης είναι 
μικρότερη από εκείνη του ελέγχου, συνεπώς το επίπεδο ασφάλειας είναι επίσης 
μικρότερο 
-  ανάλυση ισολογισμών, κλπ.  
 
69.20.22 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων από πληροφορίες που δίνει ο 
πελάτης. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια των καταστάσεων που 
θα προκύψουν 
- υπηρεσίες προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για επιχειρήσεις, 
όταν παρέχονται ως πακέτο μαζί με την προετοιμασία  των οικονομικών 
καταστάσεων έναντι μιας αμοιβής  
- σύνταξη φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, ισολογισμών, κλπ. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων για επιχειρήσεις, όταν 
παρέχονται ως ξεχωριστές υπηρεσίες, βλέπε 69.20.3 
 
69.20.23 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- λογιστικές υπηρεσίες που αφορούν την  ταξινόμηση και καταγραφή χρηματικών 
συναλλαγών επιχειρήσεων ή κάποιας μονάδας μέτρησης στα λογιστικά βιβλία  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
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- υπηρεσίες μισθολογίου, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων πληρωμών και 
βιβλίων ταμείου, βλέπε 69.20.24 
- υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων σχετικά με φορολογικές δηλώσεις, βλέπε 
69.20.3 
- υπηρεσίες είσπραξης χρεών, βλέπε 82.91.12 
 
69.20.24 Υπηρεσίες μισθολογίου 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες μισθολογίου,  συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων πληρωμών και 
βιβλίων ταμείου  
 
69.20.29 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- άλλες λογιστικές υπηρεσίες όπως πιστοποιητικά, εκτιμήσεις, υπηρεσίες 
προετοιμασίας τυποποιημένων προσωρινών δηλώσεων, κλπ.  
 
69.20.3 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  
 
69.20.31 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα 
και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- παροχή συμβουλών για εταιρικούς φόρους και προετοιμασία φορολογικών 
δηλώσεων για κάθε μορφής φορολογία (π.χ. ΦΠΑ) 
 
69.20.32 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα 
και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών και προετοιμασία φορολογικών 
δηλώσεων σε επιχειρήσεις μη μετοχικού χαρακτήρα 
- υπηρεσίες παροχής φορολογικών και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων σε 
φυσικά πρόσωπα 
 
69.20.4 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης  
 
69.20.40 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την παροχή συμβουλών και βοήθειας στη διοίκηση ή/και στους πιστωτές των 
αφερέγγυων επιχειρήσεων ή/και  σε συνδίκους 
 
70 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης  
 
70.1 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών  
 
70.10 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών  
 
70.10.1 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών  
 
70.10.10 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών  
Αυτή η  υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχονται από έδρες εταιρειών σε άλλες μονάδες της 
ίδιας εταιρίας ή επιχείρησης  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου που δεν ασχολούνται με διαχείριση, βλέπε 
64.20.10 
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70.2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης  
 
70.21 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
 
70.21.1 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
 
70.21.10 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών, καθοδήγησης και λειτουργικής βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων ομάδων πίεσης, που αφορούν μεθόδους για τη βελτίωση της 
εικόνας και των σχέσεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού απέναντι στο ευρύ 
κοινό, την κυβέρνηση, τους ψηφοφόρους, τους μετόχους και άλλους 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- σχεδιαστικές και δημιουργικές υπηρεσίες διαφήμισης, βλέπε 73.11.11 
- υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, βλέπε 73.20 
 
70.22 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών  
διαχείρισης 
 
70.22.1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης 
 
70.22.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  υπηρεσίες παροχής συμβουλών, καθοδήγησης και λειτουργικής βοήθειας που 
αφορούν την πολιτική και τη στρατηγική, το γενικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τον 
έλεγχο μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, η παροχή συμβουλών στη διοίκηση μπορεί να 
αφορά ένα ή συνδυασμό των εξής: 
• χάραξη πολιτικής 
• προσδιορισμό της οργανωτικής δομής (σύστημα λήψης αποφάσεων) που θα 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στους στόχους της επιχείρησης 
• νομική οργάνωση 
• στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης 
• υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης της παροχής 
συμβουλών, όπως σε θέματα συγχωνεύσεων, εξαγορών, κοινοπραξιών, 
στρατηγικών συμμαχιών, διαφοροποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων 
• καθορισμό ενός συστήματος ενημέρωσης της διοίκησης 
• θέσπιση αναφορών και ελέγχων της διοίκησης 
• χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης εργασιών 
• ελέγχους διοίκησης 
• ανάπτυξη προγραμμάτων αύξησης κερδοφορίας 
• και  άλλα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την ανώτατη διοίκηση μιας επιχείρησης 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης , βλέπε 
69.10.1 
- υπηρεσίες συμβούλων και διαπραγματευτών σε θέματα συγχωνεύσεων και 
εξαγορών, βλέπε 66.19.21 
 
70.22.12 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 
(εκτός του φόρου νομικών προσώπων)  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών, καθοδήγησης και λειτουργικής βοήθειας που 
αφορούν τομείς λήψης αποφάσεων χρηματοοικονομικής φύσης, όπως: 
• κεφάλαιο κίνησης και διαχείριση ρευστότητας, καθορισμό της κατάλληλης δομής 
κεφαλαίου 
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• ανάλυση προτάσεων κεφαλαιουχικών επενδύσεων 
• διαχείριση ενεργητικού 
• σχεδιασμό μεθόδων λογιστικής, κατάρτισης προϋπολογισμού και δημοσιονομικού 
ελέγχου 
• υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών σχετικά με συγχωνεύσεις, 
εξαγορές κλπ., όπως συμβουλές για μεθόδους εκτιμήσεων, μεθόδους πληρωμών, 
μεθόδους ελέγχων, διεθνή οικονομικά. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικού λογισμικού για λογιστικά 
συστήματα, βλέπε 62.01.1 
- αγοραπωλησίες χρεογράφων, βλέπε 66.12.11 
- υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων και  κεφαλαίων , βλέπε 66.30.11 
- υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, βλέπε 
69.20 
 
70.22.13 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών, καθοδήγησης και λειτουργικής βοήθειας που 
αφορούν την στρατηγική μάρκετινγκ και τη λειτουργία μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Η 
παροχή συμβουλών στη διοίκηση για το μάρκετινγκ μπορεί να αφορά ένα ή 
συνδυασμό των εξής: 
• ανάλυση και διαμόρφωση στρατηγικής μάρκετινγκ 
• διαμόρφωση προγραμμάτων εξυπηρέτησης πελατών, τιμολόγησης, διαφήμισης και 
δίκτυα διανομής 
• διαχείριση πωλήσεων και εκπαίδευση στελεχών πωλήσεων 
• οργάνωση δικτύων μάρκετινγκ (πώληση σε χονδρέμπορους ή απευθείας σε 
λιανοπωλητές, αποστολή ατομικών επιστολών, κλπ.), σχεδιασμός πακέτου και άλλα 
θέματα που έχουν σχέση με τη στρατηγική μάρκετινγκ και τη λειτουργία μιας 
επιχείρησης 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται 
- υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, βλέπε 70.21.10 
- διαφημιστικές υπηρεσίες, βλέπε 73.11 
 
70.22.14 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών, καθοδήγησης και λειτουργικής βοήθειας που 
αφορούν τις στρατηγικές ανθρωπίνου δυναμικού, τις πολιτικές, τις πρακτικές και τις 
διαδικασίες μιας επιχείρησης. Η παροχή συμβουλών ανθρωπίνου δυναμικού μπορεί 
να αφορά ένα ή συνδυασμό των εξής: 
• προσλήψεις, αποζημιώσεις, παροχές, μέτρηση και εκτίμηση απόδοσης 
• βελτίωση της οργάνωσης (βελτίωση της λειτουργίας στο εσωτερικό και μεταξύ των 
ομάδων) 
• ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης των υπαλλήλων 
• διαδικασίες επανατοποθέτησης (outplacement) και σχέδια παροχής βοήθειας στους 
υπαλλήλους  
•  προγραμματισμός διαδοχής 
• τήρηση της νομοθεσίας σε θέματα όπως υγεία, ασφάλεια, αποζημιώσεις των 
εργαζομένων και δικαιοσύνη απέναντι στους εργαζομένους 
• σχέσεις εργαζομένων-εργοδοσίας 
• έλεγχοι ανθρώπινου δυναμικού 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εξεύρεσης ή αναζήτησης στελεχών, 
βλέπε 78.10.1 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε εκπαιδευτικά θέματα, βλέπε 85.60.10 
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70.22.15 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει υπηρεσίες παροχής συμβουλών στη διαχείριση 
λειτουργιών, όπως: 
- παροχή συμβουλών σχετικά με βελτιώσεις στα συστήματα και τις διαδικασίες 
- βελτιώσεις στη λειτουργία γραφείου και υπηρεσιών 
• διάταξη γραφείου 
• σχεδιασμός ροής εργασιών και πρότυπα εργασίας 
- αυτοματοποίηση γραφείου, όπως επιλογή και εγκατάσταση αυτοματοποιημένων 
συστημάτων 
- ανάπτυξη προϊόντων, διασφάλιση και διαχείριση ποιότητας 
- ασφάλεια και προστασία μονάδας 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού, βλέπε 70.22.16 
- υπηρεσίες μηχανικού και μελετητή για βιομηχανικές και μεταποιητικές 
εγκαταστάσεις και διαδικασίες , βλέπε 71.12.17 
- υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και οικονομολόγους ειδικευμένους στη 
γεωργική οικονομία, βλέπε 74.90.19 
 
70.22.16 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ενοποιημένου εφοδιασμού. 
Η παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ενοποιημένου εφοδιασμού είναι μια 
δέσμη προϊόντων  που περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης, αποθήκευσης και 
διανομής  
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης διοικητικής μέριμνας, όπως: 
• παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης αποθεμάτων, δηλαδή παρακολούθηση 
της κίνησης των αποθεμάτων, προσδιορίζοντας τις βέλτιστες αποθεματικές ανάγκες 
ενός πελάτη  
• διανομή και μεταφορά των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων  των μεθόδων που 
χρησιμοποιεί ο πελάτης για τη διαχείριση και μετακίνηση προϊόντων μέσα σε μια 
επιχείρηση, την αποστολή προϊόντων από τον πελάτη στους παραγγελιοδόχους  
• διοικητική υποστήριξη σε αποθήκες, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών 
παραλαβής, αποθήκευσης και αποστολής προϊόντων 
• διοικητική υποστήριξη σε θέματα συντήρησης 
- άλλες υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης, π.δ.κ.α.  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες αρχιτεκτονικών συμβουλών, βλέπε 71.11.24 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού, βλέπε 71.12.11 
- υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών, βλέπε 74.90.13 
- άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. βλέπε 
74.90.19 
 
70.22.17 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει την παροχή δέσμης υπηρεσιών που συνδυάζει 
υπηρεσίες έντασης σε τεχνολογία πληροφορικής  με εργασία (χειρονακτική ή 
επαγγελματική ανάλογα με τη λύση), μηχανήματα και μέσα υποστήριξης, 
εγκατάστασης και διαχείρισης μιας επιχειρηματικής διαδικασίας για ένα πελάτη: 
- χρηματοοικονομικές επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως επεξεργασία 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών, επεξεργασία πιστωτικών καρτών, υπηρεσίες 
πληρωμών, υπηρεσίες δανειοδότησης 
- επιχειρηματικές διαδικασίες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως 
διαχείριση παροχών, επεξεργασία μισθολογίου, διοίκηση προσωπικού 
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- επιχειρηματικές διαδικασίες σε θέματα εφοδιασμού, όπως διαχείριση αποθεμάτων, 
υπηρεσίες προμηθειών, υπηρεσίες οργάνωσης, προγραμματισμός παραγωγής και 
επεξεργασία παραγγελιών 
- επιχειρηματικές διαδικασίες σε θέματα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες όπως, 
κέντρο βοήθειας, κέντρο κλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών 
- επιχειρηματικές διαδικασίες κάθετης αγοράς, καθοδηγούμενες από συγκεκριμένες 
βιομηχανίες, όπως ηλεκτρικές, χημικές, πετρελαϊκές 
- άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες για ένα πελάτη  
 
70.22.2 Άλλες υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 
 
70.22.20 Άλλες υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες συντονισμού και επίβλεψης για πόρους σχετικά με την προετοιμασία, τη 
διαχείριση και την ολοκλήρωση ενός έργου για λογαριασμό του πελάτη 
- υπηρεσίες διαχείρισης έργων που μπορεί να απαιτούν κατάρτιση προϋπολογισμού, 
έλεγχο λογιστικών και δαπανών, υποβολή προσφορών, 
σχεδιασμό χρονοδιαγραμμάτων και άλλων λειτουργικών όρων, συντονισμό εργασιών 
υπεργολάβου, επίβλεψη και έλεγχο ποιότητας κλπ. 
- υπηρεσίες διαχείρισης έργων που περιλαμβάνουν διαχείριση και υπηρεσίες 
διαχείρισης γραφείου, με ή χωρίς παροχή ιδίου προσωπικού 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, βλέπε 71.12.20 
 
70.22.3 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 
 
70.22.30 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες περιφερειακής, βιομηχανικής ή τουριστικής ανάπτυξης 
 
70.22.4 Εμπορικά σήματα και συμβάσεις δικαιόχρησης  
 
70.22.40  Εμπορικά σήματα και συμβάσεις δικαιόχρησης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- πρωτότυπα εμπορικά σήματα και συμβάσεις δικαιόχρησης, όπως η κατοχυρωμένη 
από το νόμο κυριότητα ενός ονόματος 
Αυτά τα προϊόντα παράγονται για ίδιο λογαριασμό με σκοπό την εκμετάλλευση του 
γεγονότος ότι επιτρέπεται σε άλλους η χρήση αυτών των σημάτων ή δικαιωμάτων 
δικαιόχρησης. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση εμπορικών σημάτων και συμβάσεων 
δικαιόχρησης, βλέπε 77.40.12 
- έρευνα και ανάπτυξη για τη δημιουργία προϊόντος ή ιδέας που θα αναγνωριστεί 
από εμπορικό σήμα, βλέπε διαίρεση 72  
- συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση δικτύων μάρκετινγκ 
(συμπεριλαμβανομένης της διακαιόχρησης), βλέπε 70.22.13 
- υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν δικαιώματα εμπορικών σημάτων και 
συμβάσεις δικαιόχρησης, βλέπε 74.90.20 
 
71 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και 
αναλύσεων  
 
71.1 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς υπηρεσίες παροχής 
τεχνικών συμβουλών  
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει: 
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- σχεδιαστικές υπηρεσίες (λεπτομερείς μακέτες, σχέδια, κατόψεις και εικόνες κτιρίων, 
σκελετοί, συστήματα ή μέρη στατικών ή αρχιτεκτονικών προδιαγραφών που 
εκπονούνται από σχεδιαστές αρχιτεκτονικών μελετών ή τεχνικούς στατικών μελετών)  
 
71.11 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων 
 
71.11.1 Σχέδια και σκαριφήματα για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
 
71.11.10 Σχέδια και σκαριφήματα για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
 
71.11.2  Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια   
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βλέπε 74.10.11   
 
71.11.21 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για: 
- έργα για κατοικίες μιας οικογένειας 
- έργα για κατοικίες πολλών οικογενειών 
 
71.11.22 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για: 
- έργα κτιρίων γραφείων 
- έργα για εγκαταστάσεις λιανικού εμπορίου και εστιατόρια 
- ξενοδοχεία και συνεδριακά κέντρα 
- έργα υγειονομικής μορφής 
- έργα για κτίρια που αφορούν ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
- έργα για εκπαιδευτικά κτίρια 
- έργα για βιομηχανικά κτίρια 
- έργα για εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής 
- άλλα έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων  
 
71.11.23  Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- αρχιτεκτονικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν νομικές απαιτήσεις για τη διατήρηση 
ή την αποκατάσταση του ιστορικού χαρακτήρα ενός κτιρίου 
 
71.11.24 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  έμπειρες αρχιτεκτονικές μαρτυρίες που αφορούν τη κατάθεση ενώπιον δικαστηρίου 
ή διοικητικής αρχής, από μάρτυρα ο οποίος, λόγω εμπειρίας, κατάρτισης, ικανοτήτων 
ή γνώσεων στην αρχιτεκτονική, αναγνωρίζεται ως ειδικός για να γνωμοδοτήσει πάνω 
σε αυτό τον τομέα ή τα θέματα 
- την γνωμοδότηση, την εκπόνηση μελετών ή εκθέσεων που αφορούν αρχιτεκτονικά 
θέματα  
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- η γνωμοδότηση, η εκπόνηση μελετών ή εκθέσεων που αφορούν αρχιτεκτονικά 
θέματα σε συνδυασμό με άλλες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για ένα συγκεκριμένο έργο, 
σύμφωνα με τη μορφή του έργου, βλέπε 71.11.21, 71.11.22, 71.11.23 
 
71.11.3 Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού  
 
71.11.31 Υπηρεσίες πολεοδομίας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες ανάπτυξης για σχέδια που αφορούν τη χρήση γης, την επιλογή, τη 
χρησιμοποίηση και τον έλεγχο της θέσης, τα οδικά δίκτυα και την εξυπηρέτηση των 
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οικοπέδων, με σκοπό τη δημιουργία και διατήρηση συστηματικής και συντονισμένης 
πολεοδομικής ανάπτυξης, όπως: 
• περιεκτικά πολεοδομικά σχέδια 
• κοινοτικά πολεοδομικά σχέδια  
• πολεοδομικά σχέδια στοιχείων για συγκεκριμένες λειτουργίες ή στόχους, όπως 
μεταφορές, έργα κοινής ωφέλειας, κλπ. 
• μελέτες και σχέδια που αφορούν τη διαδικασία πολεοδομικής ανάπλασης και 
αποκατάστασης 
• μελέτες και σχέδια που αφορούν αστικές δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές και 
προσβάσεις  
• μελέτες και σχέδια που αφορούν την αστική οικονομική και κοινωνική χωροταξική 
βιωσιμότητα 
- μελέτες σκοπιμότητας 
- περιλαμβάνονται επίσης μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οικονομικές 
εκτιμήσεις σχεδίων πολεοδομικής ανάπτυξης 
- συμβουλευτικές πολεοδομικές υπηρεσίες, όπως μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων, 
αξιολόγηση πολιτικής και προγράμματος, και άλλες συμβουλευτικές πολεοδομικές 
υπηρεσίες 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες ανάπτυξης για έργα που αφορούν μη οικιστικά κτίρια, βλέπε 41.00.20 
71.11.32 Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- εκπόνηση σχεδίων που περιγράφουν τους μακροπρόθεσμους στόχους αγροτικών 
περιοχών για την ανάπτυξη έργων υποδομής, στέγασης, βιομηχανικής, εμπορικής 
και ψυχαγωγικής χρήσης και άλλες εγκαταστάσεις 
- περιεκτικά σχέδια που καλύπτουν ευρεία γεωγραφική περιοχή, για μεγάλο χρονικό 
διάστημα 
 
71.11.33 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοταξίου  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχουν σχέδια για ένα 
εργοτάξιο, υποδεικνύοντας την προτεινόμενη χωροθέτηση κτιρίων, δρόμων, 
στάθμευσης αυτοκινήτων και άλλων χρήσεων για: 
- έργα οικιστικών κτιρίων 
- έργα μη οικιστικών κτιρίων  
- έργα ψυχαγωγίας και υπαίθριων χώρων 
 
71.11.4 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής 
αρχιτεκτονικών συμβουλών 
 
71.11.41 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου για: 
- έργα οικιστικών κτιρίων:  
• οικιστικά κτίρια για μια οικογένεια 
• οικιστικά κτίρια για πολλές οικογένειες 
• έργα πολλαπλών κατοικιών 
- έργα μη οικιστικών κτιρίων: 
• κτίρια γραφείων 
• ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, στάδια και γήπεδα 
• εκπαιδευτικά κτίρια 
• υγειονομική περίθαλψη, ποινικά ιδρύματα 
• άλλα μη οικιστικά κτίρια 
- έργα ψυχαγωγίας και υπαίθριων χώρων: 
• αστικά κέντρα και δημόσιες πλατείες 
• μη οικιστικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πάρκα και χώροι πρασίνου 
• οδοί μεταφορών 
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• θέρετρα 
• άλλα έργα ψυχαγωγίας και υπαίθριων χώρων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου που 
έχουν σχέση με: 
- προετοιμασία και τροποποίηση εδάφους, όπως σχέδια εκχέρσωσης και 
ισοπέδωσης, μελέτες αποστράγγισης, μελέτες ελέγχου διάβρωσης και ιζημάτων, 
μελέτες τοίχων αντιστήριξης, μελέτες υπαίθριων συστημάτων καταιονισμού 
- διευκόλυνση της πρόσβασης σε μια περιοχή, όπως σχέδια φωτισμού, σχέδια 
σηματοδότησης, σχέδια πορείας και διαδρομής, μελέτες προσπελασιμότητας  
- κατασκευές ειδικών χρήσεων 
 
71.11.42 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης  σε θέματα αρχιτεκτονικής τοπίου που αφορούν 
την κατάθεση ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, από μάρτυρα ο οποίος, 
λόγω εμπειρίας, κατάρτισης, ικανοτήτων ή γνώσεων στην αρχιτεκτονική τοπίου, 
αναγνωρίζεται ως ειδικός για να γνωμοδοτήσει πάνω σε αυτό τον τομέα ή τα θέματα 
- την παροχή συμβουλών, μελετών ή εκθέσεων που αφορούν θέματα αρχιτεκτονικής 
τοπίου.  
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
-  η παροχή συμβουλών, μελετών ή εκθέσεων που αφορούν θέματα αρχιτεκτονικής 
τοπίου σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου για ένα 
συγκεκριμένο έργο, βλέπε 71.11.41 
  
71.12 Υπηρεσίες μηχανικών και συναφείς υπηρεσίες τεχνικών συμβουλών  
 
71.12.1 Υπηρεσίες μηχανικών  
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική, βλέπε 72.19.2 
 
71.12.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με αρχές και μεθόδους μηχανικής, όταν 
είναι ανεξάρτητες από ένα έργο μηχανικής, περιλαμβανομένων της ανάλυσης της 
πολιτικής, των ρυθμιστικών μελετών και του ελέγχων 
- πραγματογνωμοσύνη από άτομο που, λόγω εμπειρίας, κατάρτισης, ικανοτήτων ή 
γνώσεων στη μηχανική, αναγνωρίζεται ως ειδικό για να γνωμοδοτήσει πάνω σε αυτά 
τα θέματα  
- έρευνα μηχανικής για ένα ελαττωματικό στατικό σύστημα ή κατασκευή για να 
προσδιοριστούν τα αίτια 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
-  η παροχή συμβουλών, μελετών ή εκθέσεων σε συνδυασμό με ένα έργο, βλέπε  
71.12.12-71.12.19 
 
71.12.12 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την παροχή μελετών και σχεδίων που αφορούν έργα οικιστικών κτιρίων, όπως: 
• νέες και υπάρχουσες κατοικίες  
• σειρές κατοικιών, διαμερίσματα, κλπ. 
• κτίρια μικτής χρήσης που χρησιμοποιούνται κυρίως για κατοικία  
- την παροχή μελετών και σχεδίων που αφορούν νέα και υπάρχοντα έργα σχετικά με 
εμπορικά κτίρια, δημόσια κτίρια ή κτίρια ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων 
μικτής χρήσης που χρησιμοποιούνται κυρίως για εμπορική,  δημόσια χρήση ή ως 
ιδρύματα, όπως: 
• κτίρια γραφείων 
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• εμπορικά κέντρα 
• ξενοδοχεία και εστιατόρια 
• σταθμοί εξυπηρέτησης και αποθήκες 
• τερματικοί σταθμοί λεωφορείων και φορτηγών 
• νοσοκομεία, σχολεία, εκκλησίες 
• φυλακές, στάδια και γήπεδα 
• βιβλιοθήκες και μουσεία 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού που έχουν σχέση με ένα συγκεκριμένο 
έργο οικιστικής, εμπορικής, δημόσιας χρήσης ή με ίδρυμα 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού που δεν έχουν σχέση με ένα 
συγκεκριμένο έργο, βλέπε 71.12.11 
 
71.12.13 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες μηχανικών που έχουν σχέση με εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από: 
• άνθρακα και άλλα ορυκτά καύσιμα όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
• πυρηνική ενέργεια 
• υδροηλεκτρική ενέργεια 
• άλλες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής 
- υπηρεσίες μηχανικών που έχουν σχέση με εναέριες ή υπόγειες γραμμές  διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος 
 
71.12.14 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες μηχανικών 
(περιλαμβανομένης της παροχής μελετών και σχεδίων) που έχουν σχέση με: 
- αυτοκινητόδρομους, λεωφόρους και δρόμους, περιλαμβανομένων των ανισόπεδων 
κόμβων που χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία αυτοκινήτων 
- γέφυρες και σήραγγες 
- βοηθητικές εγκαταστάσεις οδικών μεταφορών, όπως χώροι για ανάπαυση, σταθμοί 
ζύγισης,  διόδια 
- συστήματα μαζικών μεταφορών, όπως αστικός σιδηρόδρομος ή μετρό 
- σιδηρόδρομους και συναφείς δομές 
- σιδηροδρομικές γέφυρες και σήραγγες 
- θαλάσσιους και εσωτερικούς λιμένες  
- λιμένες, φράκτες, διώρυγες και φράγματα που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
μεταφορές 
- αερολιμένες, διαδρόμους, υπόστεγα  
- άλλες αεροπορικές εγκαταστάσεις 
- έργα διαστημικών μεταφορών 
- έργα μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου 
- άλλα έργα μεταφοράς π.δ.κ.α.  
71.12.15 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων 
και μη επικίνδυνων) 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- υπηρεσίες μηχανικών που έχουν σχέση με τη συλλογή οικιακών απορριμμάτων και 
τα συστήματα αποκομιδής, όπως: 
• εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 
• εγκαταστάσεις λιπασματοποίησης 
• σταθμοί μεταφοράς 
• εγκαταστάσεις ανάκτησης 
• ΧΥΤΑ 
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- υπηρεσίες μηχανικών που έχουν σχέση με τη συλλογή, την επεξεργασία, την 
ανακύκλωση και τη διάθεση βιομηχανικών και στερεών αποβλήτων ή αποβλήτων 
που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα  και τα ύδατα, κατά κανόνα σε επίπεδο που να 
επιτρέπει την ασφαλή έκλυση της υπολειπόμενης ροής αποβλήτων στο φυσικό 
περιβάλλον ή τα κοινοτικά δίκτυα. 
- υπηρεσίες μηχανικών που έχουν σχέση με προγράμματα αντιμετώπισης των 
επικίνδυνων αποβλήτων: 
• διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων 
• καταστροφή χημικών ουσιών 
• ανάπλαση εγκαταλελειμμένων περιοχών 
• επεξεργασία υπογείων υδάτων 
• αποκατάσταση μολυσμένων χώρων  
71.12.16 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων 
και για αποστραγγιστικά έργα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες μηχανικών που έχουν σχέση με τη συλλογή, τη διανομή, την 
επεξεργασία και τη διάθεση των υδάτων   
όπως: 
• συστήματα διανομής πόσιμου ύδατος, σταθμοί άντλησης,  δεξαμενές, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ύδατος, κεντρικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής 
ύδατος, περιλαμβανομένων των φραγμάτων που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
τοπική διανομή πόσιμου ύδατος και μονάδες αφαλάτωσης 
• συστήματα διαχείρισης πλημμυρικής απορροής, συστήματα αποστράγγισης και 
συγκράτησης, συμπεριλαμβανομένων φραγμάτων που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
έλεγχο πλημμυρών 
• συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 
• αρδευτικά συστήματα και αγωγοί υδάτων συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων 
που χρησιμοποιούνται κυρίως για άρδευση 
 
71.12.17  Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει την εφαρμογή των φυσικών νόμων και των 
αρχών της μηχανικής στη μελέτη, το σχεδιασμό και τη χρήση μηχανών, υλικών, 
εργαλείων, κατασκευών, λειτουργιών και συστημάτων.  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες μηχανικών που έχουν σχέση με βιομηχανικές εγκαταστάσεις και 
διαδικασίες: 
• εγκαταστάσεις ορυχείων και μεταλλουργείων όπως ορυχεία, τήκτες, μονάδες 
εξευγενισμού, συμπεριλαμβανομένων έργων ενοποιημένων εγκαταστάσεων και 
διαδικασιών 
• εξορυκτικές και μεταλλουργικές διαδικασίες, όπως εξόρυξη μεταλλευμάτων, τήξη, 
διαύγαση, διαμόρφωση μετάλλου  
• εγκαταστάσεις πετρελαίου και πετροχημικών, όπως εξέδρες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, διυλιστήρια, αγωγοί, εργοστάσια πετροχημικών, 
συμπεριλαμβανομένων έργων ενοποιημένων εγκαταστάσεων και διαδικασιών  
• διαδικασίες παραγωγής πετρελαίου και πετροχημικών, όπως εξόρυξη, διύλιση, 
διαμόρφωση, ανάμιξη 
• εγκαταστάσεις και διαδικασίες μικροηλεκτρονικής, όπως εκείνες που οδηγούν στην 
παραγωγή μικροεπεξεργαστών, μικροτσίπ και δίσκων, μικροκυκλωμάτων και 
ημιαγωγών 
• εγκαταστάσεις και διαδικασίες υφαντουργίας και ρουχισμού 
• εγκαταστάσεις και διαδικασίες σιδήρου και χάλυβα 
• άλλες βιομηχανικές και μεταποιητικές εγκαταστάσεις και διαδικασίες π.δ.κ.α. 
- υπηρεσίες μηχανικού που έχουν σχέση με το σχεδιασμό βιομηχανικών και 
μεταποιημένων προϊόντων 



 269

• ¨βιομηχανικές μηχανές για γεωργική, κατασκευαστική, εξορυκτική, μεταλλουργική, 
εμπορική χρήση, για τον κλάδο των υπηρεσιών, για θέρμανση, αερισμό, κλιματισμό, 
μεταφορά ενέργειας 
• ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακές 
μονάδες, συσκευές επικοινωνίας, εξοπλισμός ακουστικής και βίντεο, ημιαγωγοί και 
άλλα ηλεκτρονικά 
• ηλεκτρικός εξοπλισμός, όπως φωτιστικά, μικρές και μεγάλες συσκευές και μέρη 
αυτών 
• εξοπλισμός μεταφοράς, όπως αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τραίνα, σκάφη, 
διαστημόπλοια 
• βιομηχανικά και μεταποιημένα προϊόντα που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού, βλέπε74.10.12 
 71.12.18 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες μηχανικού που αφορούν τη μετάδοση  φωνής και δεδομένων μεταξύ 
σημείων τερματισμού του δικτύου με χάλκινο σύρμα, καλώδιο οπτικών ινών, 
ομοαξονικό καλώδιο και υβριδικό καλώδιο ινών και ομοαξονικό 
- υπηρεσίες μηχανικού που αφορούν συστήματα μετάδοσης φωνής, δεδομένων και 
προγραμματισμό μεταξύ σημείων τερματισμού του δικτύου, με βραχέα κύματα ή 
μικροκύματα, όπως: 
• συστήματα ασύρματης τηλεφωνίας 
• συστήματα ραδιοδορυφόρων 
• συστήματα απευθείας δορυφορικής μετάδοσης 
- υπηρεσίες μηχανικού που αφορούν συστήματα μετάδοσης ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών σημάτων 
- υπηρεσίες μηχανικού που αφορούν συστήματα μετάδοσης και διανομής φωνής, 
δεδομένων ή προγράμματος, που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού 
 
71.12.19 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες μηχανικού που έχουν σχέση με: 
• έργα διανομής φυσικού αερίου και ατμού 
• άλλα έργα ΔΕΚΟ π.δ.κ.α. 
- υπηρεσίες μηχανικού που έχουν σχέση με συστήματα, διαδικασίες, εγκαταστάσεις ή 
προϊόντα π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένης της παροχής των σχετικών σχεδίων, 
κατόψεων και μελετών  
 
71.12.2 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
 
71.12.20 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες ανάληψης της συνολικής ευθύνης για την επιτυχή περάτωση ενός 
κατασκευαστικού έργου για λογαριασμό ενός πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της 
οργάνωσης της χρηματοδότησης, της μελέτης, της πρόσκλησης για υποβολή 
προσφορών, καθώς και τη διαχείριση και τον έλεγχο του έργου 
- υπηρεσίες διαχείρισης έργων παρέχονται από μηχανικούς ή αρχιτέκτονες 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- γενικές κατασκευαστικές εργασίες, βλέπε διαίρεση 41, 42  
 
71.12.3 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών 
ερευνών και συμβουλών 
 
71.12.31 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών  
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- υπηρεσίες γεωλογικών συμβουλών που αφορούν μεταλλεύματα, κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και υπόγεια ύδατα, με τη μελέτη της 
εδαφολογίας και του σχηματισμού και της δομής των πετρωμάτων 
- παροχή συμβουλών σχετικά  με τη διερεύνηση και την ανάπτυξη των ιδιοτήτων των 
ορυκτών, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την αξιολόγηση των γεωλογικών, γεωφυσικών 
και γεωχημικών ανωμαλιών 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τη γεωλογική χαρτογράφηση ή την επιφανειακή 
ή υπεδάφια αποτύπωση 
 
71.12.32 Γεωφυσικές υπηρεσίες 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους υπεδάφιους σχηματισμούς, 
με διάφορες μεθόδους: 
• σεισμογραφικές, σταθμομετρικές, μαγνητομετρικές  
• άλλες υπεδάφιες μέθοδοι αποτύπωσης 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις, βλέπε 43.13.10 
 
71.12.33 Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- δοκιμαστικές διατρήσεις που αφορούν την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
βλέπε  09.10.11 
- δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις, βλέπε 43.13.10 
 
71.12.34 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών σχετικά με το σχήμα, τη θέση και/ή τα όρια 
τμήματος της επιφανείας της γης, με διαφορετικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης 
της φωτογραμμετρικής και υδρογραφικής αποτύπωσης, με σκοπό τη χαρτογράφηση 
- συλλογή στοιχείων μέσω δορυφόρου 
- υπηρεσίες χωρομετρίας (όπως σήμανση ιδιοκτησιών, σήμανση ορίων) 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες αεροφωτογραφιών, βλέπε 74.20.24 
 
71.12.35  Υπηρεσίες χαρτογράφησης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες χαρτογράφησης που συνίστανται στην προετοιμασία και διόρθωση 
χαρτών κάθε μορφής (π.χ. οδικών, κτηματολογικών, επιπεδομετρικών, 
υδρογραφικών), χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των τοπογραφικών 
αποτυπώσεων, άλλους χάρτες και άλλες πηγές πληροφοριών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- η δημοσίευση χαρτών και ατλάντων, βλέπε 58.11.15 and 58.11.16  
 
71.2 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
 
71.20 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
 
71.20.1 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
 
71.20.11 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της 
καθαρότητας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων για τις χημικές και βιολογικές ιδιότητες υλών, 
όπως ατμόσφαιρα, ύδατα, απόβλητα (αστικά και βιομηχανικά), καύσιμα, μέταλλα, 
έδαφος, ορυκτά, τρόφιμα και χημικές ουσίες 
- υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων  σε συναφείς επιστημονικούς τομείς όπως 
μικροβιολογία, βιοχημεία, βακτηριολογία κλπ. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες δοκιμών που έχουν σχέση με τη φροντίδα και τον έλεγχο της υγείας των 
ζώων, βλέπε 75.00.1 
- ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες δοκιμών , βλέπε 86.90.15 
 
71.20.12 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων φυσικών ιδιοτήτων, όπως αντοχής, ελατότητας, 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας και ραδιενέργειας υλικών όπως μέταλλα, πλαστικά, ξύλο, 
γυαλί, σκυρόδεμα και άλλα 
- δοκιμές εφελκυσμού, σκληρότητας, αντίστασης στην κρούση, αντοχής στην 
κόπωση και τις επιπτώσεις της υψηλής θερμοκρασίας 
 
71.20.13 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και 
ηλεκτρικών συστημάτων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων 
ολοκληρωμένων μηχανικών συστημάτων, κινητήρων, αυτοκινήτων,  εργαλείων, 
συσκευών, εξοπλισμού επικοινωνίας και άλλων εξοπλισμών που περιλαμβάνουν 
μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη. Τα αποτελέσματα των δοκιμών και αναλύσεων 
προσλαμβάνουν συνήθως τη μορφή αξιολόγησης των χαρακτηριστικών επίδοσης και 
συμπεριφοράς του δοκιμαζόμενου αντικειμένου. Οι δοκιμές μπορούν να 
διενεργούνται με τη χρησιμοποίηση προτύπου ή μακέτας του πλοίου, αεροπλάνου, 
φράγματος κλπ. 
 
71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες περιοδικής τεχνικής επιθεώρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, 
λεωφορείων, φορτηγών και άλλων οχημάτων οδικών μεταφορών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες συντήρησης και επιδιόρθωσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, βλέπε 
45.20 
- υπηρεσίες αξιολόγησης ζημιών, βλέπε 66.21.10 
 
71.20.19 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων τεχνικής και επιστημονικής φύσης που δεν 
αλλοιώνουν το δοκιμαζόμενο αντικείμενο 
- ακτινογραφικές, μαγνητικές ή με υπέρηχους δοκιμές τμημάτων μηχανών ή 
κατασκευών με σκοπό την εξεύρεση ελαττωμάτων. Αυτές οι δοκιμές συχνά 
διενεργούνται επί τόπου.  
- πιστοποίηση πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ. 
- πιστοποίηση και επιβεβαίωση γνησιότητας έργων τέχνης 
- ακτινολογικός έλεγχος συγκολλήσεων 
- υπηρεσίες ανάλυσης εργαστηρίων αστυνομίας 
- όλες οι άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων που δεν έχουν 
ταξινομηθεί αλλού 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες αξιολόγησης ζημιών για λογαριασμό ασφαλιστικών εταριών, βλέπε 
66.21.10 
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- υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων, βλέπε 71.20.14 
- υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων και δοκιμών, βλέπε 86.90.15 
 
72 Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης  
Από αυτή τη διαίρεση εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες έρευνας αγοράς, βλέπε 73.20.11 
 
72.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες 
και τη μηχανική  
 
72.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία  
 
72.11.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για 
την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και τις λοιπές βιοτεχνολογικές 
εφαρμογές  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην 
εφαρμογή της επιστήμης και τεχνολογίας σε ζώντες οργανισμούς καθώς και σε μέρη, 
προϊόντα ή πρότυπα αυτών, στη μετατροπή ζωντανών ή μη ζωντανών oργανισμών 
για την παραγωγή γνώσεων, αγαθών και υπηρεσιών 
Περιλαμβάνονται: 

- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης  σε DNA (κωδικοποίηση): 
*  γονιδιώματα, φαρμακογενετική, συστηματική γονιδιακή έρευνα, 
ακολουθία/σύνθεση/ενίσχυση DNA, γενετική μηχανική,  
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης  σε πρωτεΐνες και  μόρια 
*    ακολουθία/σύνθεση πρωτεϊνών και πεπτιδίων, μηχανική λιπιδίων/πρωτεϊνών, 
πρωτεομική, αυξητικοί παράγοντες και ορμόνες, κυτταρικοί 
υποδοχείς/σηματοδότηση/φερομόνες   
-  υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης  σε κύτταρα και    καλλιέργεια 
και μηχανική κυττάρων: 
*    καλλιέργεια κυττάρων/ιστού, μηχανική ιστού, υβριδισμός, κυτταρικές   ενώσεις 
, εμβόλια/διεγερτικά για δημιουργία αντισωμάτων, χειρισμός εμβρύων 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης  σε διαδικασίες 

βιοτεχνολογικών τεχνικών: 
• βιοαντιδραστήρες, ζύμωση, βιοεπεξεργασία, βιολεύκανση βιοαποθειάφιση, 

βιοπολτοποίηση, βιοδιήθηση, βιοθεραπεία  
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης  σε υποκυτταρικούς 

οργανισμούς: 
• φορείς ιού 

 
72.11.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία 
της υγείας  
 
72.11.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική 
και βιομηχανική βιοτεχνολογία  
 
72.11.13 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική 
βιοτεχνολογία 
 
72.11.2 Έρευνα και πρωτότυπα ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία  
 
72.11.20 Έρευνα και πρωτότυπα ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- επιστημονικά πρωτότυπα στη βιοτεχνολογία, όπως ιδέες, σχέδια, προγράμματα, 
τύποι εφευρέσεων,  προϊόντων και διαδικασιών που μπορούν να προστατεύονται και 
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να κατοχυρώνονται ως αντικείμενα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ. 
Η δημιουργία αυτών των πρωτότυπων έργων γίνεται για ίδια χρήση, δηλαδή η 
παραγωγή τους προορίζεται για πώληση χωρίς να υπάρχει ήδη σύμβαση ή γνωστός 
αγοραστής.  
 
72.19 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις άλλες φυσικές 
επιστήμες και τη μηχανική  
 
72.19.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές 
επιστήμες  
 
72.19.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά 
 
72.19.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες 
υπολογιστών και πληροφοριών 
72.19.13 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές 
επιστήμες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης  σε θερμότητα, φως, 
ηλεκτρομαγνητισμό, αστρονομία κλπ.  
 
72.19.14 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία 
 
72.19.15 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες 
και στις συναφείς επιστήμες περιβάλλοντος 
 
72.19.16  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές 
επιστήμες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη φυσιολογία και οικολογία ζώων 
και φυτών, μικροοργανισμών κλπ. 
 
72.19.19  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές 
επιστήμες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- διεπιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, κυρίως στις φυσικές επιστήμες 
 
72.19.2 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την 
τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας  
 
72.19.21 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία 
 
72.19.29 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική 
και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης  στις εφαρμοσμένες επιστήμες και 
την τεχνολογία χύτευσης, μετάλλων, μηχανών, μηχανημάτων, ηλεκτρισμού, 
επικοινωνιών, πλοίων, αεροσκαφών, έργων πολιτικού μηχανικού, κατασκευών κλπ. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και 
βιομηχανική βιοτεχνολογία, βλέπε 72.11.12  
 
72.19.3 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές 
επιστήμες  
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72.19.30 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές 
επιστήμες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη θεραπεία ασθενειών, την 
προληπτική υγιεινή, τη φαρμακευτική κλπ. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας, 
βλέπε 72.11.11  
 
72.19.4 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές 
επιστήμες  
 
72.19.40 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές 
επιστήμες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωργικές τεχνικές, την 
καλλιέργεια φρούτων, τη δασοκομία, την κτηνοτροφία, την αλιεία κλπ. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία, βλέπε 
72.11.13 
 
72.19.5 Πρωτότυπα έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη 
μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας  
 
72.19.50 Πρωτότυπα έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη 
μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- επιστημονικά πρωτότυπα στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός  από τη 
βιοτεχνολογία, όπως ιδέες, σχέδια, προγράμματα, τύποι εφευρέσεων,  προϊόντων και 
διαδικασιών που μπορούν να προστατεύονται και να κατοχυρώνονται ως αντικείμενα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ. 
Η δημιουργία αυτών των πρωτότυπων έργων γίνεται για ίδιο λογαριασμό, δηλαδή η 
παραγωγή τους προορίζεται για πώληση χωρίς να υπάρχει ήδη σύμβαση ή γνωστός 
αγοραστής. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- πρωτότυπα έρευνας και ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία, βλέπε 
 72.11.20 
 
72.2 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες  
 
72.20 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες  
 
72.20.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές  
επιστήμες  
 
72.20.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και 
τις επιχειρήσεις  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις θεωρίες των οικονομικών 
επιστημών, της διοίκησης επιχειρήσεων, των οικονομικών, της στατιστικής κλπ. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες έρευνας αγοράς, βλέπε 73.20.11  
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72.20.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην ψυχολογία 
 
72.20.13 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νομική επιστήμη 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στο δημόσιο δίκαιο, το αστικό 
δίκαιο κλπ. 
 
72.20.19 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές 
επιστήμες 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην κοινωνική και πολιτιστική 
ανθρωπολογία, τη δημογραφία, τη γεωγραφία (ανθρωπιστική, οικονομική και 
κοινωνική), τις πολιτικές επιστήμες, την κοινωνιολογία κλπ.  
72.20.2 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες 
 
72.20.21 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στους τομείς της 
γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις αρχαίες και σύγχρονες 
γλώσσες και τη λογοτεχνία 
 
72.20.29 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις 
ανθρωπιστικές επιστήμες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην  ιστορία, τη φιλοσοφία, τις 
τέχνες, τη θρησκεία, τη θεολογία κλπ. 
 
72.20.3 Πρωτότυπα έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες  
 
72.20.30 Πρωτότυπα έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  επιστημονικά πρωτότυπα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  όπως 
ιδέες, σχέδια, προγράμματα, τύποι εφευρέσεων,  προϊόντων και διαδικασιών που 
μπορούν να προστατεύονται και να κατοχυρώνονται ως αντικείμενα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ. 
Η δημιουργία αυτών των πρωτότυπων έργων γίνεται για ίδιο λογαριασμό, δηλαδή η 
παραγωγή τους προορίζεται για πώληση χωρίς να υπάρχει ήδη σύμβαση ή γνωστός 
αγοραστής.  
 
73 Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς  
 
73.1 Υπηρεσίες διαφήμισης 
 
73.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
 
73.11.1 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
 
73.11.11 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- την παροχή ενός πλήρους φάσματος διαφημιστικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σχεδιασμού, δημιουργίας και εκτέλεσης, 
όπως: 
• την επιλογή των ΜΜΕ που θα χρησιμοποιηθούν 
• το σχεδιασμό διαφημίσεων, εικόνων, αφισών, κλπ. 
• τη συγγραφή σεναρίων για διαφημιστικές ταινίες, την προώθηση στα ΜΜΕ, το 
σχεδιασμό (χωρίς παραγωγή) διαφημιστικών αντικειμένων ή  ταινιών  
• την οργάνωση διαφημιστικών εκστρατειών με ενεργητικό μάρκετινγκ και αποστολή 
ατομικών επιστολών  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
-  παραγωγή διαφημιστικών ταινιών, βλέπε 59.11.12 
- υπηρεσίες δημόσιων σχέσεων, βλέπε 70.21.10 
- υπηρεσίες έρευνας αγοράς, βλέπε 73.20.11 
- φωτογραφικές υπηρεσίες σχετικές με διαφήμιση, βλέπε 74.20.22 
 
73.11.12 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολή ατομικών 
επιστολών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την ανάπτυξη και οργάνωση διαφημιστικών εκστρατειών με ενεργητικό μάρκετινγκ, 
δηλαδή την οργάνωση  αποστολής μηνυμάτων διαφήμισης και προώθησης 
απευθείας στους καταναλωτές και όχι μέσω των ΜΜΕ. Περιλαμβάνονται μέθοδοι 
όπως η αποστολή ατομικών επιστολών και το τηλεμάρκετινγκ. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται:  
- υπηρεσίες διεκπεραίωσης ταχυδρομείου, βλέπε 82.29 
 
73.11.13 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τη δημιουργία της βασικής ιδέας για μια διαφήμιση, τη σύνταξη του κειμένου 
- τη σχεδίαση έντυπης προβολής, εικόνων, αφισών 
- τη συγγραφή σεναρίων για διαφημιστικές ταινίες 
 
73.11.19 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- διαφημιστικές υπηρεσίες μέσω τηλεόρασης  
- υπηρεσίες παράδοσης δωρεάν δειγμάτων και άλλου διαφημιστικού υλικού 
- διαφημιστικές υπηρεσίες επίδειξης και παρουσίασης στο σημείο πώλησης 
- υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων (αν δε έχουν ληφθεί παραγγελίες) 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- η δημοσίευση εμπορικού διαφημιστικού υλικού, βλέπε 58.19.15 
- υπηρεσίες πρακτορείων μοντέλων, βλέπε 78.10.12 
- διαφημιστικές υπηρεσίες διεκπεραίωσης ταχυδρομείου, βλέπε 82.19.12 
- υπηρεσίες τηλεμάρκετινγκ, βλέπε 82.20.10 
- Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, βλέπε 82.30.1  
 
73.12 Υπηρεσίες παρουσίασης στα μέσα ενημέρωσης  
 
73.12.1 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες πώλησης ή μίσθωσης διαφημιστικού χώρου και χρόνου με αμοιβή ή 
βάσει συμβολαίου 
- υπηρεσίες πρακτορείων αγοράς στα μέσα ενημέρωσης, που αγοράζουν 
διαφημιστικό χώρο ή χρόνο για λογαριασμό διαφημιστή ή διαφημιστικών εταιριών 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιών, βλέπε 70.21.10 
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73.12.11 Πώληση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα, με αμοιβή ή βάσει 
σύμβασης  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- πώληση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα ενημέρωσης από εκδότες, βλέπε 
διαίρεση 58 
 
73.12.12 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το 
ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- πώληση διαφημιστικού χώρου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο από 
ραδιοτηλεοπτικές εταιρίες, βλέπε 60.10.30, 60.20.40 
 
73.12.13 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή 
βάσει σύμβασης  
73.12.14 Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- πώληση δικαιωμάτων ονοματοδοσίας για τουρνουά, στάδια, κλπ. 
 
73.12.19 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει 
σύμβασης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε γιγαντοαφίσες, κτίρια, οχήματα, κλπ. 
- πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα εκτός από εκείνα 
που είναι online 
- πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε βιντεοσκοπημένες ή κινηματογραφικές 
ταινίες (προώθηση προϊόντων) 
 
73.12.2 Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει 
σύμβασης  
 
73.12.20 Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει 
σύμβασης  
 
73.2 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων  
 
73.20 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων  
 
73.20.1 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- ανάλυση αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού και συμπεριφοράς καταναλωτών 
- χρησιμοποίηση ερευνητικών μονογραφιών, στατιστικών, οικονομικών μοντέλων, 
ερευνών, κλπ. 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- διαφημιστικές υπηρεσίες, βλέπε 73.1 
- υπηρεσίες δημοσκοπήσεων, βλέπε 73.20.20 
 
73.20.11 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές στατιστικές έρευνες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- (λεπτομερείς) συνεντεύξεις με ένα ή πολλά άτομα με ανοικτές απαντήσεις που δεν 
υπολογίζονται σε διαστήματα – συχνά βάσει μελετών περιπτώσεων 
73.20.12 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποσοτικές ad-hoc στατιστικές έρευνες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- στατιστικές έρευνες που διεξάγονται μια μόνο φορά και οι απαντήσεις μπορούν να 
συγκεντρώνονται ανά διαστήματα  
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73.20.13 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποσοτικές συνεχείς και τακτικές 
στατιστικές έρευνες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- στατιστικές έρευνες που διεξάγονται τακτικά και οι απαντήσεις μπορούν να 
συγκεντρώνονται ανά διαστήματα  
 
73.20.14 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- έρευνα αγοράς χωρίς τη διενέργεια στατιστικών ερευνών χρησιμοποιώντας 
υπάρχουσες πληροφορίες από διάφορες πηγές  
 
73.20.19 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
 
73.20.2 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων 
73.20.20 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες ερευνών με σκοπό την εξασφάλιση πληροφοριών που αφορούν την 
κοινή γνώμη σε θέματα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και άλλα 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- παρόμοιες υπηρεσίες ερευνών  με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τις 
στάσεις και προτιμήσεις των καταναλωτών, βλέπε 73.20.1  
 
74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες  
 
74.1 Υπηρεσίες ειδικευμένου σχεδιασμού  
 
74.10 Υπηρεσίες ειδικευμένου σχεδιασμού  
 
74.10.1 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης 
και άλλες υπηρεσίες ειδικευμένου σχεδιασμού 
 
74.10.11 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων όπως μελέτη και σχεδιασμός 
εσωτερικών χώρων για την κάλυψη των φυσικών, αισθητικών και λειτουργικών 
αναγκών των ανθρώπων 
- εκπόνηση σχεδίων διακόσμησης εσωτερικών χώρων 
- διακόσμηση εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων προθηκών και βιτρινών  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών, βλέπε 71.11 
 
74.10.12 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες σχεδιασμού βιομηχανικών προϊόντων, όπως η δημιουργία και ανάπτυξη 
προδιαγραφών που βελτιστοποιούν τη χρήση, την αξία και την εμφάνιση προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού  των υλικών, της κατασκευής, του 
μηχανισμού, του σχήματος, του χρώματος και των τελειωμάτων της επιφανείας του 
προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ανθρώπου, 
την ασφάλεια, την αγοραστική έλξη και την αποτελεσματικότητα στη διανομή, τη 
χρήση και τη συντήρηση 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες μηχανικού για το σχεδιασμό βιομηχανικών προϊόντων, βλέπε 71.12.17 
 
74.10.19 Άλλες υπηρεσίες ειδικευμένου σχεδιασμού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- υπηρεσίες που αφορούν τη δημιουργία σχεδίων και την προετοιμασία γραφικών 
παραστάσεων για σειρά προϊόντων εναρμονίζοντας αισθητικά στοιχεία με τεχνικές 
και άλλες απαιτήσεις, όπως: 
• σχεδιασμό επίπλων 
• σχεδιασμό ρούχων, υποδημάτων και κοσμημάτων 
• καλαίσθητο σχεδιασμό διαφόρων άλλων καταναλωτικών προϊόντων 
- υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών 
- παραγωγή τρισδιάστατων μακετών 
- γραφιστικές υπηρεσίες  
 
74.10.2 Πρωτότυπα σχέδια  
 
74.10.20 Πρωτότυπα σχέδια  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- πρωτότυπες σχεδιαστικές δημιουργίες, που παράγονται για ίδιο λογαριασμό: 
• βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντων 
• καλαίσθητα σχέδια 
• γραφιστικά 
Το προϊόν διανοητικής ιδιοκτησίας παράγεται συνήθως με σκοπό την πώληση ή την 
παροχή σε άλλους της άδειας χρήσης της πληροφορίας  
 
74.2 Φωτογραφικές υπηρεσίες  
 
74.20 Φωτογραφικές υπηρεσίες  
 
74.20.1 Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ, εκτός των κινηματογραφικών, που 
έχουν εκτεθεί στο φως  
 
74.20.11 Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν 
έχουν εμφανιστεί  
 
74.20.12 Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν 
εμφανιστεί, για αναπαραγωγή offset  
 
74.20.19 Άλλες φωτογραφικές πλάκες και φιλμ που έχουν εκτεθεί στο φως και 
έχουν εμφανιστεί  
 
74.20.2 Εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- υπηρεσίες φωτορεπόρτερ 
 
74.20.21 Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- υπηρεσίες φωτογράφησης ατόμων ή άλλων σε στούντιο ή άλλους χώρους, 
όπως γραφεία ή κατοικίες πελατών. Σ αυτές τις υπηρεσίες συνήθως 
περιλαμβάνονται η εμφάνιση και εκτύπωση αυτών των φωτογραφιών, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη: 

• φωτογραφίες διαβατηρίων ή ταυτοτήτων 
• πορτρέτα βρεφών ή παιδιών 
• οικογενειακά ή στρατιωτικά πορτρέτα 
• φωτογραφίες στούντιο μόδας 
• εταιρικές φωτογραφίες 
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74.20.22 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφήσεων και σχετικές 
φωτογραφικές υπηρεσίες 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες που αφορούν τη φωτογράφηση: 
* εμπορευμάτων, βιομηχανικών προϊόντων 
* ρούχων μόδας και άλλων ειδών ένδυσης 
* μηχανημάτων, κτιρίων 
* ατόμων και άλλων θεμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δημόσιες 
σχέσεις 
- φωτογραφικές υπηρεσίες για: 
* διαφημιστικές παρουσιάσεις, μπροσούρες, διαφημίσεις σε εφημερίδες 
* καταλόγους 
 
74.20.23 Υπηρεσίες φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες που αφορούν τη φωτογράφηση ή τη βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων όπως 
γάμοι, αποφοιτήσεις, συνέδρια, δεξιώσεις, επιδείξεις μόδας, αθλητικές εκδηλώσεις ή 
επικαιρότητας και κάθε άλλη εκδήλωση τρέχοντος ενδιαφέροντος 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- κινηματογραφικές ταινίες, προγράμματα βίντεο και τηλεόρασης, βλέπε 59.11.1 
- υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων, βλέπε 63.91.1 
 
74.20.24 Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες που αφορούν τη φωτογράφηση τοπίων, κατασκευών και άλλων 
επιφανειών από αεροπλάνο ή ελικόπτερο 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- φωτογραμμετρικές εγγραφές και συλλογή δεδομένων από δορυφόρους, βλέπε 
71.12.34 
 
74.20.29 Άλλες εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες που αφορούν τη φωτογράφηση ατόμων, αντικειμένων ή τοπίων με τη 
χρησιμοποίηση ειδικών συσκευών και τεχνικών. Παραδείγματα αυτών των 
υπηρεσιών: 
• υποβρύχιες φωτογραφίες 
•ιατρικές και βιολογικές φωτογραφίες  
• φωτομικρογραφίες 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- φωτογραφίες που προορίζονται για τον τύπο, βλέπε 63.91.1  
 
74.20.3 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες  
 
74.20.31 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες που αφορούν κυρίως την εμφάνιση αρνητικών και την εκτύπωση 
φωτογραφιών για άλλους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη: 
• μεγέθυνση αρνητικών ή διαφανειών  
• επεξεργασία σε μαυρόασπρο 
• εκτύπωση σε χρώμα 
• αντίγραφα διαφανειών και αρνητικών, ανατυπώσεις, κλπ. 
- υπηρεσίες που αφορούν την εμφάνιση φιλμ τόσο για ερασιτέχνες φωτογράφους 
όσο και για εμπορικούς πελάτες 
- υπηρεσίες προετοιμασίας για φωτογραφικές διαφάνειες 
- υπηρεσίες αντιγραφής φιλμ 
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- μετατροπή φωτογραφιών και φιλμ σε άλλα μέσα 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες επεξεργασίας κινηματογραφικών ταινιών και οι υπηρεσίες μετά την 
παραγωγή, βλέπε 59.12.1 
 
74.20.32 Υπηρεσίες αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες αποκατάστασης παλιών φωτογραφιών 
- ρετουσάρισμα και άλλα ειδικά φωτογραφικά εφέ 
 
74.20.39  Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες μικροφίλμ 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- φωτοαντιγραφικές υπηρεσίες, βλέπε 82.19.11  
 
74.3 Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας  
 
74.30 Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας  
 
74.30.1 Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας  
 
74.30.11 Υπηρεσίες μετάφρασης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες που αφορούν γενικά τη μετάφραση κειμένων από μια γλώσσα σε άλλη 
καταλήγοντας σε ένα γραπτό κείμενο 
 
74.30.12 Υπηρεσίες διερμηνείας 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες διερμηνείας που αφορούν γενικά την προφορική διατύπωση σε μια 
γλώσσα των όσων διατυπώθηκαν προφορικά σε μια άλλη γλώσσα 
 
74.9 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
 
74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
 
74.90.1 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και  
παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
 
74.90.11 Υπηρεσίες πληροφόρησης λογιστικού ελέγχου φορτωτικής και 
ναύλων  
 
74.90.12 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις 
σχετικές με τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες που αφορούν τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την αγορά και πώληση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών πρακτικών  
- υπηρεσίες εκτίμησης σχετικά με αντίκες, κοσμήματα, κλπ.  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
-  υπηρεσίες εκτίμησης ασφαλίσεων, βλέπε 66.21.10 
- υπηρεσίες κτηματομεσιτών, βλέπε 68.31.1 
- υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων, βλέπε 68.31.16 
 
74.90.13 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, όπως αντικειμενικές μελέτες που αναλαμβάνονται για 
ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς: προσδιορισμό της πιθανής 
μόλυνσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή και, σε καταφατική περίπτωση, της πηγής, 
της φύσης και της έκτασης της μόλυνσης· εκτίμηση του κινδύνου για τη δημόσια 
ασφάλεια και υγεία από τη περιβαλλοντική μόλυνση που έχει σχέση με ένα 
προτεινόμενο ή υπάρχον έργο· αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οικολογία και την 
οικονομία από περιβαλλοντικές αλλαγές που οφείλονται σε ανθρώπινες ή φυσικές 
δραστηριότητες 
- περιβαλλοντικοί έλεγχοι, όπως ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τη συμμόρφωση ενός 
κόμματος στους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανόνες ή την εφαρμογή 
περιβαλλοντικής πολιτικής, πρακτικής και ελέγχων από ένα κόμμα  
- υπηρεσίες σχεδιασμού εξυγίανσης περιοχών, όπως προετοιμασία σχεδίων για τη 
μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης, συνήθως σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, 
που περιλαμβάνουν τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τους 
κανονισμούς 
- αξιολόγηση περιβαλλοντικών μελετών, όπως υποβολή ανάλυσης που εξηγεί τα 
ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες μιας περιβαλλοντικής μελέτης παρέχοντας τη βάση 
για εναλλακτικές εκτιμήσεις. Η αξιολόγηση περιβαλλοντικών μελετών μπορεί επίσης 
να περιλαμβάνει ανάλυση μελλοντικών αντιδράσεων σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις 
- παροχή συμβουλών για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως παροχή 
αντικειμενικών πληροφοριών, συμβουλών ή καθοδήγησης σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές για την οικολογικά αειφόρο ανάπτυξη και χρήση γης,  δασών, υδάτινων 
αποδεκτών,  φυσικού αερίου, πετρελαίου, ορυκτών κοιτασμάτων, χλωροπανίδας και 
άλλων φυσικών πόρων 
- παροχή συμβουλών για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως παροχή 
αντικειμενικών πληροφοριών, συμβουλών ή καθοδήγησης σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές για ελαχιστοποίηση, μεταφορά, διαχείριση, διάθεση και/ή ανακύκλωση των 
αποβλήτων 
- παροχή συμβουλών για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως παροχή 
συμβουλών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για το σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή περιβαλλοντικών νομοθετημάτων,  κανονισμών, 
προτύπων ή πρακτικών 
- άλλες υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών π.δ.κ.α. 
  
74.90.14 Πρόβλεψη καιρού και μετεωρολογικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  μετεωρολογική ανάλυση της ατμόσφαιρας και πρόβλεψη των καιρικών διαδικασιών 
και συνθηκών 
 
74.90.15 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες που αφορούν τον προσδιορισμό των αναγκών των πελατών και την 
παροχή συμβουλών και προτάσεων σχετικά με το είδος ασφάλειας που είναι 
καταλληλότερο για τον πελάτη ή με τις βελτιώσεις των υπαρχόντων συστημάτων 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, βλέπε 62.02 
- υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας, βλέπε 
80.20.10 
 
74.90.19 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών 
π.δ.κ.α.  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες παροχής επιστημονικών συμβουλών από μαθηματικούς, 
στατιστικολόγους, κλπ. 
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- υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και οικονομολόγους στη γεωργική 
οικονομίαs 
- υπηρεσίες που παρέχονται από επιμετρητές 
- υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους 
π.δ.κ.α.  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες που παρέχονται από συμβούλους διοίκησης, βλέπε 70.22.1 
- υπηρεσίες που παρέχονται από συμβούλους αρχιτεκτονικής και ειδικότητας 
πολιτικού μηχανικού, βλέπε 71.11.24, 71.12.11 
- υπηρεσίες που παρέχονται από συμβούλους μάρκετινγκ, βλέπε 73.11.1 
 
74.90.2 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
 
74.90.20 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες 
π.δ.κ.α.  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτός κτηματομεσιτών, ασφαλιστών και 
πολιτικών μηχανικών, όπως ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην τέχνη, ειδικές 
υπηρεσίες στα δικαστήρια, κλπ. 
- διαχειριστικές υπηρεσίες για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα έσοδα τους, 
εκτός των δικαιωμάτων από κινηματογραφικές ταινίες και των καλλιτεχνικών 
δικαιωμάτων 
- διαχειριστικές υπηρεσίες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνίες, 
άδειες, σήματα κατατεθέντα, δικαιοχρήσεις, κλπ.) 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- υπηρεσίες που παρέχονται από πρακτορεία ή πράκτορες για λογαριασμό ατόμων 
που αναζητούν εργασία στον κινηματογράφο, σε θεατρικές παραγωγές ή άλλες 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή σε αθλητικά θεάματα 
- προώθηση βιβλίων, έργων για παραστάσεις, καλλιτεχνικών δημιουργιών, 
φωτογραφιών, κλπ. σε εκδότες, παραγωγούς, κλπ. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- διαχειριστικές υπηρεσίες για δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών, βλέπε 59.13.12 
- διαχειριστικές υπηρεσίες για καλλιτεχνικά δικαιώματα, βλέπε 90.02.19 
- υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, βλέπε 90.04.10 
- υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, βλέπε 93.11.10, 93.12.10 
 
75 Κτηνιατρικές υπηρεσίες  
 
75.0 Κτηνιατρικές υπηρεσίες  
 
75.00 Κτηνιατρικές υπηρεσίες  
 
75.00.1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες που αφορούν την κτηνοτροφία όπως τεχνητή γονιμοποίηση, βλέπε 
01.62.10 
- κτηνιατρικές υπηρεσίες δοκιμών και ελέγχων σχετικά με την παραγωγή τροφίμων, 
βλέπε 71.20.11 
  
75.00.11 Κτηνιατρικές υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- ζωικές και κτηνιατρικές νοσοκομειακές και μη νοσοκομειακές ιατρικές, χειρουργικές 
και οδοντιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται σε οικιακά ζώα συντροφιάς. Οι 
υπηρεσίες αποσκοπούν στην θεραπεία, αποκατάσταση και/ή διατήρηση της υγείας 
του ζώου. 
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- νοσοκομειακές, εργαστηριακές και τεχνικές υπηρεσίες, τρόφιμα 
(συμπεριλαμβανομένων ειδικών διαίτων) και άλλες εγκαταστάσεις και μέσα  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς χωρίς υπηρεσίες 
υγειονομικής φροντίδας, βλέπε 96.09.11 
 
75.00.12 Κτηνιατρικές υπηρεσίες ζώων παραγωγής  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- ζωικές και κτηνιατρικές νοσοκομειακές και μη νοσοκομειακές ιατρικές, χειρουργικές 
και οδοντιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται σε ζώα κτηνοτροφίας. Οι υπηρεσίες 
αποσκοπούν στην θεραπεία, αποκατάσταση και/ή διατήρηση της υγείας του ζώου. 
- νοσοκομειακές, εργαστηριακές και τεχνικές υπηρεσίες, τρόφιμα 
(συμπεριλαμβανομένων ειδικών διαίτων) και άλλες εγκαταστάσεις και μέσα  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- υπηρεσίες ελέγχων σε κοπάδια, υπηρεσίες μετακίνησης ποιμνίων, υπηρεσίες 
μίσθωσης προβατίνων, υπηρεσίες εκτομής αλεκτόρων, βλέπε 01.62.10 
- υπηρεσίες κουράς προβάτων, βλέπε 01.62.10 
- υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε ζώα αγροκτήματος χωρίς υπηρεσίες 
υγειονομικής φροντίδας, βλέπε  01.62.10 
 
75.00.19 Άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- ζωικές και κτηνιατρικές νοσοκομειακές και μη νοσοκομειακές ιατρικές, χειρουργικές 
και οδοντιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται σε ζώα εκτός των  οικιακών ζώων 
συντροφιάς ή των ζώων κτηνοτροφίας (συμπεριλαμβανομένων ζώων ζωολογικών 
κήπων ή ζώων που εκτρέφονται για παραγωγή γούνας ή άλλων προϊόντων).  Οι 
υπηρεσίες αποσκοπούν στην θεραπεία, αποκατάσταση ή/και διατήρηση της υγείας 
του ζώου. 
- νοσοκομειακές, εργαστηριακές και τεχνικές υπηρεσίες, τρόφιμα 
(συμπεριλαμβανομένης της ειδικής διατροφής) και άλλες εγκαταστάσεις και μέσα.  
  
 
ΤΟΜΕΑΣ Ν  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 
77 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  
Από αυτή τη διαίρεση εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, βλέπε 64.91.10  
 
77.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανοκίνητων 
οχημάτων   
 
77.11 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
 
77.11.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
 
77.11.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  
αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων και 
άλλων ελαφρών οχημάτων με κινητήρα, βάρους  <= 3,5 τόνων, χωρίς οδηγό 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης επιβατικών 
αυτοκινήτων με οδηγό, βλέπε 49.32.12 
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77.12 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 
 
77.12.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών  
 
77.12.11 Υπηρεσίες ενοικίασης καιή χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων 
μεταφοράς αγαθών, χωρίς οδηγό  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων με 
κινητήρα, βάρους  > 3,5 τόνων, χωρίς οδηγό, που προορίζονται κυρίως για 
μεταφορά εμπορευμάτων (π.χ. ημιρυμουλκούμενα, ρυμουλκά, φορτηγά, καμιονέτες 
εμπορευμάτων και άλλα αγροτικά οχήματα) 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης ή ενοικίασης οχημάτων εμπορευμάτων με οδηγό, βλέπε 
49.41.20 
 
77.12.19 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου 
μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
οχημάτων δημοσίων μεταφορών επιβατών, όπως λεωφορεία χωρίς οδηγό 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου 
χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς χειριστή 
- τις υπηρεσίες ενοικίασης επιβατικών οχημάτων που έλκονται από ανθρώπους ή 
ζώα, χωρίς τις υπηρεσίες οδηγού 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων 
δημοσίων μεταφορών επιβατών, χωρίς χειριστή, βλέπε  49.39.31 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ποδηλάτων, 
σκι, βλέπε 77.21.10 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών 
και τροχόσπιτων, χωρίς οδηγούς, βλέπε 
77.39.13  
 
77.2 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης προσωπικών και 
οικιακών αγαθών  
 
77.21 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής 
και αθλητισμού  
 
77.21.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής 
και αθλητισμού  
 
77.21.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής 
και αθλητισμού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού 
ψυχαγωγίας και αναψυχής, όπως: 
• ποδήλατα, σκι χιονιού, παγοπέδιλα 
• ανεμόπτερα, αλεξίπτωτα πλαγιάς  
• εξοπλισμό θαλασσίων αθλημάτων (όπως ιστιοσανίδες, θαλάσσια σκι) 
• σκάφη αναψυχής (κανό, σκάφη ιστιοπλοΐας και άλλα σκάφη αναψυχής) 
• άλλο αθλητικό εξοπλισμό (όπως ράβδοι του γκολφ, εξοπλισμό για παιχνίδια σε 
γήπεδα, ρακέτες, κλπ), άλογα ιππασίας, εξοπλισμό κάμπινγκ, κλπ. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
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- υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοταινιών και δίσκων, βλέπε 77.22.10 
- υπηρεσίες ενοικίασης  άλλων προσωπικών και οικιακών αγαθών,  77.29.1 
- υπηρεσίες ενοικίασης  εξοπλισμού ψυχαγωγίας και αναψυχής ως  αναπόσπαστου 
μέρους ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων, βλέπε 
93.29.1 
 
77.22 Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοταινιών και δίσκων  
 
77.22.1 Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοταινιών και δίσκων  
 
77.22.10 Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοταινιών και δίσκων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  
προεγγεγραμμένων βιντεοταινιών, CDs και DVDs για χρήση σε οικιακό εξοπλισμό 
ψυχαγωγίας  
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  
βιντεοπαιχνιδιών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης  προεγγεγραμμένων δίσκων, ηχητικών κασετών και CDs, 
βλέπε 77.29.11 
 
77.29 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
προσωπικών και οικιακών αγαθών  
 
77.29.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
προσωπικών και οικιακών αγαθών  
 
77.29.11 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών συσκευών, μαγνητοσκοπίων (βίντεο) και συναφούς 
εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  κάθε μορφής 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού εξοπλισμού ψυχαγωγίας όπως: 
• στερεοφωνικά συγκροτήματα, ντεκ μαγνητοφώνου, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα 
• συσκευές εγγραφής βιντεοταινιών και παρόμοιο εξοπλισμό 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  
προεγγεγραμμένων δίσκων, ηχητικών κασετών και compact discs 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- τις υπηρεσίες ενοικίασης προεγγεγραμμένων ταινιών και βιντεοταινιών σε CDs, 
DVDs και βιντεοταινίες, βλέπε 77.22.10 
 
77.29.12 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης επίπλων και 
άλλων οικιακών συσκευών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  επίπλων 
(συμπεριλαμβανομένων στρωμάτων και προστατευτικών στρωμάτων), οικιακών 
συσκευών, ηλεκτρικών ή μη, όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά δωματίων, 
ανεμιστήρες, φρυγανιέρες, μίξερ, κλπ 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  κεραμικών 
ειδών και γυαλικών,  σκευών μαγειρικής και φαγητού 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης επίπλων γραφείου, βλέπε 
77.33.11 
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77.29.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών 
οργάνων  
 
77.29.14 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης λευκών ειδών 
(λινών) οικιακής χρήσης  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες πλυντηρίου για είδη ιματισμού, βλέπε 96.01.1 
 
77.29.15 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υφασμάτων, 
ειδών ιματισμού (ρουχισμού) και υποδημάτων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης:  
- τις υπηρεσίες ενοικίασης κοστουμιών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες πλυντηρίου για στολές εργασίας και συναφή είδη, βλέπε 96.01.1 
 
77.29.16  Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων 
και εξοπλισμού ιδιοκατασκευών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης 
χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, εργαλείων επισκευών, κλπ., χωρίς 
χειριστή 
 
77.29.19 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
προσωπικών και οικιακών αγαθών π.δ.κ.α.  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης ή ενοικίασης που αφορούν: 
• βιβλία, εγχειρίδια και περιοδικά 
• φωτογραφικές μηχανές, φωτογραφικό εξοπλισμό, κιάλια κι άλλα οπτικά είδη 
• άνθη και φυτά 
• κοσμήματα 
• ρολόγια χεριού και τοίχου, κλπ. 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης   ιατρικού 
εξοπλισμού (δεκανίκια) και παραϊατρικού εξοπλισμού  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων, φορτηγών, 
ρυμουλκών και οχημάτων ψυχαγωγίας χωρίς οδηγό, βλέπε 77.1 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών ψυχαγωγίας και 
αθλητισμού, βλέπε 77.21.10 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης βιντεοταινιών και δίσκων, 
βλέπε 77.22.10 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων, βλέπε 
77.29.13 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  πανικών οικιακής χρήσης, 
βλέπε 77.29.14 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υφασμάτων, ρουχισμού και 
υποδημάτων, βλέπε 77.29.15 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και 
εξοπλισμού ιδιοκατασκευών, βλέπε 77.29.16 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και 
τροχόσπιτων χωρίς οδηγό, βλέπε 77.39.13 
 
77.3 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, 
εξοπλισμού και υλικών αγαθών  
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77.31 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού  
 
77.31.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
 
77.31.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  γεωργικών 
και δασοκομικών μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή, π.χ. προϊόντα που 
παράγονται στην κλάση 28.30,όπως ελκυστήρες και εργαλεία, σπαρτικές μηχανές, 
μηχανές θερισμού, συγκομιδής και διαλογής, κλπ.  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών και 
δασοκομικών μηχανών και εξοπλισμού με χειριστή, βλέπε 01.61.10, 01.62.10, 
02.40.10 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης χορτοκοπτικών 
μηχανών για χλοοτάπητες, βλέπε 77.29.16  
 
77.32 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  μηχανημάτων και 
εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού 
μηχανικού  
 
77.32.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  μηχανημάτων 
και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα 
πολιτικού μηχανικού  
 
77.32.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης  μηχανημάτων 
και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα 
πολιτικού μηχανικού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει:  
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανών και 
εξοπλισμού για κατασκευές και έργα πολιτικού μηχανικού χωρίς χειριστή 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν 
ελκυστήρες για κατασκευές και χωματουργικές εργασίες, ισοπεδωτήρες δρόμων, 
ατμοκίνητους οδοστρωτήρες, μπουλντόζες, εκσκαφείς, φορτωτήρες, ικριώματα χωρίς 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, εργοταξιακά γραφεία, κλπ 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
-  οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανών και 
εξοπλισμού για κατασκευές με χειριστή, βλέπε τομέα F 
 
77.33 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείου (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)  
 
77.33.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείου (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 
 
77.33.11 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων 
και εξοπλισμού γραφείου (εκτός των ηλεκτρονικών υπολογιστών)  
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων 
και εξοπλισμού γραφείου χωρίς χειριστή, όπως: 
• φωτοτυπικά μηχανήματα, 
• γραφομηχανές και επεξεργαστές κειμένου 
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• λογιστικές μηχανές και εξοπλισμό, όπως ηλεκτρονικές αριθμομηχανές, ταμειακές 
μηχανές και άλλες μηχανές με διάταξη άθροισης 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης επίπλων 
γραφείου, χρηματοκιβωτίων και συναφών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
χωρίς χειριστή, βλέπε 77.33.12 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού 
τηλεφώνου και φαξ, βλέπε 77.39.14 
 
77.33.12 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού χωρίς χειριστή, όπως επεξεργαστές 
ηλεκτρονικών δεδομένων, κεντρικές μονάδες επεξεργασίας, περιφερειακές μονάδες 
και μαγνητικοί ή οπτικοί αναγνώστες 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
με χειριστή, βλέπε 63.11 
 
77.34 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου 
μεταφορικού εξοπλισμού  
 
77.34.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου 
μεταφορικού εξοπλισμού 
 
77.34.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου 
μεταφορικού εξοπλισμού   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών, 
πλοίων και hovercraft (αερόστρωμνα) χωρίς χειριστή που προορίζονται κυρίως για τη 
μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών 
θαλάσσιας και παράκτιας μεταφοράς με χειριστή, βλέπε 
50.10.20 για μεταφορά επιβατών και 50.20.21 για μεταφορά εμπορευμάτων 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών 
μεταφοράς σε εσωτερικές πλωτές οδούς με χειριστή, βλέπε 50.30.20 για σκάφη 
επιβατών και  50.40.21 για σκάφη εμπορευμάτων 
- υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης σκαφών 
αναψυχής, βλέπε 77.21.10 
 
77.35 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου 
μεταφορικού εξοπλισμού  
 
77.35.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου 
μεταφορικού εξοπλισμού  
 
77.35.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου 
μεταφορικού εξοπλισμού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου 
μεταφορικού εξοπλισμού (όπως ελικόπτερα, αεροπλάνα, αερόστατα) χωρίς χειριστή 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου 
μεταφορικού εξοπλισμού με χειριστή, βλέπε 51.10.20 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ανεμόπτερων 
και αλεξίπτωτων πλαγιάς, βλέπε 77.21.10 
 
77.39 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, 
εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
 
77.39.1 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, 
εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
 
77.39.11 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης 
σιδηροδρομικών οχημάτων  
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  την ενοικίαση και μη χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού εμπορικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς χειριστή, όπως: 
• μηχανές και άλλο τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό, βαγόνια μετρό, ελαφρούς 
σιδηρόδρομους και βαγόνια τραμ 
Οι μισθώσεις αυτών των προϊόντων δεν επιτρέπουν τη χρηματοδότηση του μισθωτή. 
Η υπηρεσία ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να περιλαμβάνει 
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, καθώς και ασφάλιση, παραίτηση από 
απαιτήσεις για ζημιές και εγγυήσεις. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- η παροχή δανείων σε πωλητές και αντιπροσώπους για τη χρηματοδότηση των 
αποθεμάτων τους, βλέπε 64.19.25, 64.92.15 
- η παροχή μισθώσεων που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση του μισθωτή , βλέπε 
64.91.10 
- οι υπηρεσίες ασφάλισης και παραίτηση από απαιτήσεις για ζημιές που πωλούνται 
ξεχωριστά, βλέπε 65.12.31 
- οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σιδηροδρομικού εξοπλισμού μεταφορών 
που πωλούνται ξεχωριστά, βλέπε 33.17.11 
 
77.39.12 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εμπορευματοκιβωτίων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την ενοικίαση και χρηματοδοτική μίσθωση εμπορευματοκιβωτίων συνδυασμένων 
μεταφορών 
77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών 
και τροχόσπιτων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών 
και τροχόσπιτων χωρίς οδηγούς 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων 
δημοσίων μεταφορών επιβατών με χειριστή, βλέπε 
49.39.31 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ποδηλάτων και 
σκι, βλέπε 77.21.10 
 
77.39.14 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού 
τηλεπικοινωνιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού 
τηλεπικοινωνιών χωρίς χειριστή: 
• εξοπλισμός εμπορικού ραδιοφώνου, τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών 



 291

• συσκευές τηλεφώνου, φαξ, συσκευές τηλεειδοποίησης και κινητά τηλέφωνα 
 
77.39.19 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών 
και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν 
κάθε είδους μηχάνημα, ηλεκτρικό ή μη, εκτός από είδη για  προσωπική ή οικιακή 
χρήση, που χρησιμοποιούνται γενικά ως κεφαλαιουχικά αγαθά από βιομηχανίες, 
χωρίς χειριστή, όπως: 
• κινητήρες και στρόβιλοι (τουρμπίνες) 
• εργαλειομηχανές 
• εξοπλισμό εξορύξεων και πετρελαιοπηγών 
• μηχανήματα τζόγου με κέρματα 
• εκθεσιακό υλικό 
• εξοπλισμό παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 
• επαγγελματικό και επιστημονικό εξοπλισμό μέτρησης και ελέγχου 
• άλλα εμπορικά και βιομηχανικά μηχανήματα 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες ενοικίασης εμπορευματοκιβωτίων για τη χρήση τους ως καταλύματα ή 
γραφεία 
- τις υπηρεσίες ενοικίασης ζώων (π.χ. κοπαδιών, αλόγων ιπποδρομιών) 
- τις υπηρεσίες ενοικίασης παλετών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών και 
δασοκομικών μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή, βλέπε 77.31.10 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων 
και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού χωρίς χειριστή, βλέπε 
77.32.10 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων 
και εξοπλισμού γραφείων χωρίς χειριστή, βλέπε 77.33.11 
- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης, ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών χωρίς χειριστή, βλέπε 77.33.12  
 
77.4  Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης διανοητικής 
ιδιοκτησίας και παρόμοιων προϊόντων, εκτός των εργασιών πνευματικής 
ιδιοκτησίας  
 
77.40 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης διανοητικής 
ιδιοκτησίας και παρόμοιων προϊόντων, εκτός των εργασιών πνευματικής 
ιδιοκτησίας  
 
77.40.1 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης διανοητικής 
ιδιοκτησίας και παρόμοιων προϊόντων, εκτός των εργασιών πνευματικής 
ιδιοκτησίας  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- τη χορήγηση αδειών για τη χρήση διανοητικής ιδιοκτησίας και παρόμοιων 
προϊόντων. 
Αυτό καλύπτει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης αυτών των προϊόντων, όπως παροχή 
άδειας σε τρίτους, χρησιμοποίηση σχεδίων κατοχυρωμένων με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας σε διαδικασίες παραγωγής για την παραγωγή νέων προϊόντων κοκ. Οι 
άδειες για περιορισμένους τελικούς χρήστες, που πωλούνται ως μέρος ενός 
προϊόντος (π.χ. πακεταρισμένο λογισμικό, βιβλία) δεν περιλαμβάνονται.  
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες παροχής αδειών για έργα με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα 
(βιβλία, ταινίες, μουσική, λογισμικό, παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών), βλέπε 
αντίστοιχες υποκατηγορίες σε 58, 59 
- οι υπηρεσίες σύνταξης, πιστοποίησης και οι νομικές υπηρεσίες σχετικά με προϊόντα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, βλέπε 69.10.15 
- οι διαχειριστικές υπηρεσίες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνίες, 
άδειες, σήματα κατατεθέντα, δικαιοχρήσεις, κλπ.) 
βλέπε 74.90.20 
- οι διαχειριστικές υπηρεσίες για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα έσοδα 
τους, εκτός των δικαιωμάτων από κινηματογραφικές ταινίες και των καλλιτεχνικών 
δικαιωμάτων, βλέπε 74.90.20 
 
77.40.11 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης προϊόντων 
έρευνας και ανάπτυξης 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παροχής αδειών για το δικαίωμα χρήσης των αποτελεσμάτων των 
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, π.χ. εφευρέσεις, όπως σύσταση ύλης, 
διαδικασίες, μηχανισμούς, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα, 
τυποποίηση φαρμακευτικών προϊόντων και νέες ποικιλίες ζώντων οργανισμών 
 
77.40.12 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης εμπορικών 
σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση εμπορικών σημάτων και συμβάσεων 
δικαιόχρησης που αφορούν άλλα μη παραχθέντα περιουσιακά στοιχεία 
 
77.40.13 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης 
μεταλλευτικών ερευνών και αξιολογήσεων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση πληροφοριών που αφορούν 
μεταλλευτικές έρευνες και αξιολογήσεις, όπως μεταλλευτικές έρευνες για πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο και μη πετρελαϊκά αποθέματα  
 
77.40.19 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης άλλης 
διανοητικής ιδιοκτησίας και παρόμοιων προϊόντων, εκτός εργασιών 
πνευματικής ιδιοκτησίας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας 
προϊόντων, όπως αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια, σχέδια βιομηχανικού σχεδιασμού 
κλπ. 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση καταστάσεων από 
γεγονότα/πληροφορίες (βάσεις δεδομένων), βλέπε 58.12.30 
 
78 Υπηρεσίες απασχόλησης  
 
78.1 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως εργασίας  
 
78.10 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως εργασίας  
 
78.10.1 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως εργασίας  
 
78.10.11 Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τις ειδικευμένες υπηρεσίες αναζήτησης και πρόσληψης που περιορίζονται στην 
πλήρωση υψηλά αμειβόμενων θέσεων στελεχών διεύθυνσης και ανώτατης 
διοίκησης, καθώς και επαγγελματικών θέσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
πελάτη. Περιλαμβάνονται: 
- λεπτομερείς συνεντεύξεις με την ομάδα διοίκησης της επιχείρησης του πελάτη 
-  παρουσίαση του προφίλ της εργασίας, διεξαγωγή έρευνας και διαφήμισης για την 
ανεύρεση πιθανών υποψηφίων 
- εξέταση πιθανών υποψηφίων, προετοιμασία, παρουσίαση και συζήτηση μιας 
εμπιστευτικής λίστας άκρως εξειδικευμένων υποψηφίων με τον πελάτη 
- οργάνωση συνεντεύξεων, διαπραγμάτευση αμοιβών και παρακολούθηση μετά την 
πρόσληψη 
Ο πιθανός πελάτης/εργοδότης αποφασίζει για τον υποψήφιο που θα προσλάβει. Η 
αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πρέπει να καταβληθεί ανεξάρτητα από 
την πρόσληψη ή όχι του υποψηφίου. Αυτή η υπηρεσία είναι επίσης γνωστή ως 
«retained search». 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών on-line 
 
78.10.12 Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, εκτός των υπηρεσιών 
αναζήτησης στελεχών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- εξέταση, συνέντευξη, έλεγχο των συστατικών επιστολών και παροχή συμβουλών σε 
πιθανούς υπαλλήλους 
- πρόσληψη, επιλογή και σύσταση υποψηφίων στον πελάτη για κάλυψη θέσεων 
μόνιμης απασχόλησης (αορίστου διάρκειας) 
Οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από τον πιθανό εργοδότη ή τον μελλοντικό 
εργαζόμενο. Ο υποψήφιος επιλέγεται και προσλαμβάνεται από τον πιθανό εργοδότη. 
Το γραφείο τοποθέτησης αμείβεται με βάση το ποσοστό κάλυψης θέσεων, δηλαδή 
μόνο για πραγματική τοποθέτηση σε εργασία ενός υποψηφίου. Αυτή η υποκατηγορία 
περιλαμβάνει υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης, για ένα πλήρες φάσμα θέσεων, από 
υπαλλήλους χαμηλής βαθμίδας σε στελέχη διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων 
διευθυντών, εκτός εκείνων που προσλαμβάνονται μέσω διαδικασίας πρόσληψης 
αποκλειστικά για στελέχη διοίκησης και για τοποθετήσεις στην εσωτερική ή τη διεθνή 
αγορά. 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες οργανισμών εξεύρεσης απασχόλησης on-line 
- τις υπηρεσίες πρακτορείων και γραφείων διανομής ρόλων, όπως πρακτορεία 
διανομής ρόλων θεάτρου 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες προσωπικών θεατρικών ή καλλιτεχνικών πρακτόρων και γραφείων, 
βλέπε 74.90.20 
 
78.2 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας  
 
78.20 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας απασχόλησης 
 
78.20.1 Υπηρεσίες γραφείων  ευρέσεως προσωρινής εργασίας   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παροχής προσωπικού προσωρινής απασχόλησης 
Η επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης προσλαμβάνει από μόνο της τους 
υπαλλήλους της και τους διαθέτει στους πελάτες για να ενισχύσει ή να συμπληρώσει 
το ανθρώπινο δυναμικό του πελάτη σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν απουσίες από 
την εργασία, προσωρινή έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, εποχιακός φόρτος 
εργασίας και ειδικές αναθέσεις και έργα. Οι προσλαμβανόμενοι περιλαμβάνονται στο 
μισθολόγιο των προσωρινών υπαλλήλων της επιχείρησης που είναι νομικά 
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υπεύθυνη για τις πράξεις τους, αλλά όταν εργάζονται τελούν υπό την άμεση 
επίβλεψη του πελάτη. Η επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης ορίζει την αμοιβή, τις 
κοινωνικές παροχές, κλπ που θα απολαμβάνει ο υπάλληλος. 
 
78.20.11 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την 
παροχή προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παροχής προσωπικού προσωρινής απασχόλησης για την παροχή 
προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, όπως προσωπικό 
υποστήριξης συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 
σχεδιαστές λογισμικού, επεξεργαστές δεδομένων κλπ. 
 
78.20.12 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την 
παροχή λοιπού προσωπικού υποστήριξης γραφείου  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παροχής προσωπικού προσωρινής απασχόλησης για την παροχή 
άλλου προσωπικού υποστήριξης γραφείου, όπως γραμματείς, κλητήρες, λογιστές, 
δακτυλογράφοι κλπ. 
 
78.20.13 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την 
παροχή προσωπικού στον τομέα του εμπορίου 
 
78.20.14 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την 
παροχή προσωπικού στον τομέα των μεταφορών, της αποθήκευσης, του 
εφοδιασμού ή της βιομηχανίας   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παροχής προσωπικού προσωρινής απασχόλησης στον τομέα των 
μεταφορών, των αποθηκών, του εφοδιασμού ή της βιομηχανίας, όπως εργαζόμενοι 
στις κατασκευές, συντηρητές, οδηγοί, χειριστές μηχανών, συναρμολογητές, χειριστές 
επεξεργασίας μηχανών, ανειδίκευτοι εργάτες, μετακομιστές, ναυλωτές, κλπ. 
 
78.20.15 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την 
παροχή προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παροχής προσωπικού προσωρινής απασχόλησης για ξενοδοχεία και 
εστιατόρια, όπως μάγειροι, γκαρσόνια, υπάλληλοι υποδοχής ξενοδοχείων  
 
78.20.16 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την 
παροχή ιατρικού προσωπικού  
 
78.20.19 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την 
παροχή άλλου προσωπικού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παροχής προσωπικού προσωρινής απασχόλησης, όπως δάσκαλοι, 
στελέχη και άλλο προσωπικό π.δ.κ.α  
 
78.3 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 
 
78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 
Από αυτή την κλάση εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες παροχής λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού μαζί με επίβλεψη ή 
έλεγχο διοίκησης της επιχείρησης, βλέπε την κλάση στην αντίστοιχη οικονομική 
δραστηριότητα αυτής της επιχείρησης 
- οι υπηρεσίες παροχής μιας μόνον λειτουργίας ανθρώπινου δυναμικού, βλέπε την 
κλάση στην αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα αυτής της λειτουργίας 
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78.30.1 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες παροχής ανθρώπινου δυναμικού για αναθέσεις έργων μεγαλύτερης 
διάρκειας. Σύμφωνα με τους όρους της ανάθεσης, ο πελάτης μπορεί να προσλάβει 
το ή τα άτομα που έχουν προσληφθεί από την επιχείρηση παροχής προσωπικού και 
τοποθετηθεί στη θέση εργασίας τους ή να μεταφέρει μέρος του υπάρχοντος 
ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση παροχής προσωπικού. Οι εργαζόμενοι για 
μεγάλο χρονικό διάστημα περιλαμβάνονται στο μισθολόγιο της επιχείρησης που είναι 
νομικά υπεύθυνη για τις πράξεις τους, αλλά όταν εργάζονται τελούν υπό την 
επίβλεψη του πελάτη. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει εκμίσθωση εργατικού 
δυναμικού, εκμίσθωση προσωπικού, εκμίσθωση υπαλλήλων, ευρύτερη στελέχωση 
και μισθολόγιο 
 
78.30.11 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες στελέχωσης και διοίκησης για την παροχή ανθρώπινου δυναμικού για 
εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, όπως ανθρώπινο 
δυναμικό για συστήματα  τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 
σχεδιαστές λογισμικού, επεξεργαστές δεδομένων κλπ. 
 
78.30.12 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
υποστήριξης γραφείου  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει 
- τις υπηρεσίες στελέχωσης και διοίκησης για την παροχή άλλου προσωπικού κλπ. 
 
78.30.13 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον 
τομέα του εμπορίου  
 
78.30.14 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες στελέχωσης και διοίκησης για την παροχή ανθρώπινου δυναμικού για 
εργασίες μεταφορών, αποθηκών, εφοδιασμού ή βιομηχανίας  
όπως εργαζόμενοι στις κατασκευές, συντηρητές, οδηγοί, χειριστές μηχανών, 
συναρμολογητές, χειριστές επεξεργασίας μηχανών, ανειδίκευτοι εργάτες, 
μετακομιστές, ναυλωτές, κλπ.  
 
78.30.15 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και 
εστιατόρια  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες στελέχωσης και διοίκησης για την παροχή προσωπικού σε 
ξενοδοχεία και εστιατόρια, όπως μάγειροι, γκαρσόνια, υπάλληλοι υποδοχής 
ξενοδοχείων κλπ.  
 
78.30.16 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές 
εργασίες  
 
78.30.19 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες στελέχωσης και διοίκησης για την παροχή ανθρώπινου δυναμικού, 
όπως δάσκαλοι, στελέχη και άλλο προσωπικό π.δ.κ.α  
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79 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 
και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες  
 
79.1 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων 
ταξιδιών  
 
79.11 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
 
79.11.1 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς   
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες που αφορούν την πώληση μεταφορικών και συναφών  υπηρεσιών. 
Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις του 
πελάτη, την παροχή συμβουλών για εναλλακτικές λύσεις, την παροχή βοήθειας στην 
επιλογή του πελάτη και μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης την έκδοση εισιτηρίων για 
λογαριασμό του παρόχου της υπηρεσίας. Συχνά παρέχονται αυτοπροσώπως, από 
το τηλέφωνο ή μέσω του Διαδικτύου. Περιλαμβάνονται επίσης οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες μεταπώλησης.  
Οι κρατήσεις μπορεί να φορούν εσωτερικές ή διεθνείς μεταφορές. 
 
79.11.11 Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την τακτοποίηση κρατήσεων για αεροπορικά εισιτήρια  
 
79.11.12 Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την τακτοποίηση κρατήσεων για σιδηροδρομικά εισιτήρια  
 
79.11.13 Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την τακτοποίηση κρατήσεων για εισιτήρια λεωφορείων  
 
79.11.14 Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την τακτοποίηση κρατήσεων για ενοικίαση οχημάτων   
 
79.11.19 Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει την τακτοποίηση κρατήσεων για άλλες 
υπηρεσίες π.δ.κ.α., όπως: 
- υπηρεσίες κράτησης για μεταφορά με φέρυ 
- υπηρεσίες κράτησης για μεταφορά με αυτοκίνητο αεροδρομίου  
- άλλες υπηρεσίες κράτησης για μεταφορές, π.δ.κ.α.   
 
79.11.2 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, 
κρουαζιερών και οργανωμένων ταξιδιών (πακέτο)  
 
79.11.21  Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα, όπως: 
• υπηρεσίες κράτησης για καταλύματα εσωτερικού  
• υπηρεσίες κράτησης για καταλύματα εξωτερικού  
- υπηρεσίες απευθείας ανταλλαγής με συνιδιοκτήτες ακινήτων, όπως σε κατοικίες ή 
διαμερίσματα 
 
79.11.22 Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- την τακτοποίηση κρατήσεων για κρουαζιέρες: 
• μονοήμερες ή συντομότερες 
• πολυήμερες 
 
79.11.22 Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την τακτοποίηση κρατήσεων για οργανωμένες περιηγήσεις: 
• εσωτερικές οργανωμένες περιηγήσεις  
• διεθνείς οργανωμένες περιηγήσεις  
 
79.12 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
 
79.12.1 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 
 
79.12.11 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών για τη διοργάνωση 
περιηγήσεων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- οργάνωση, σύσταση και μάρκετινγκ των οργανωμένων περιηγήσεων: 
• έτοιμες οργανωμένες περιηγήσεις, εσωτερικές και διεθνείς 
• οργανωμένες περιηγήσεις στα μέτρα μιας ομάδας, εσωτερικές και διεθνείς. 
Αυτές οι περιηγήσεις συνήθως περιλαμβάνουν την αγορά και την μεταπώληση των 
υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και αποσκευών, καταλύματος, σίτισης και 
επίσκεψης αξιοθέατων. Η εν λόγω οργανωμένη περιήγηση μπορεί να πουληθεί σε 
ιδιώτες ή χονδρικά σε ταξιδιωτικά πρακτορεία ή σε άλλους διαχειριστές περιηγήσεων. 
 
79.12.12  Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων που εργάζονται για ίδιο λογαριασμό  
 
79.9 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων και συναφείς υπηρεσίες  
 
79.90 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων και συναφείς υπηρεσίες  
Αυτή η κλάση περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, βλέπε 79.11 
- τις υπηρεσίες επιχειρήσεων οργανωμένων περιηγήσεων, βλέπε 79.12.1 
 
79.90.1 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών 
 
79.90.11 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την προώθηση του τουρισμού για χώρες, περιοχές ή κοινότητες 
  
79.90.12 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  την παροχή πληροφοριών σε επισκέπτες ή πιθανούς επισκέπτες σχετικά με 
προορισμούς, προετοιμασία διαφημιστικών εντύπων, κλπ.  
 
79.90.2 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών 
 
79.90.20 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών από πρακτορεία τουριστικών ξεναγών και από 
τουριστικούς ξεναγούς που εργάζονται για ίδιο λογαριασμό 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- τις υπηρεσίες διερμηνέων, βλέπε 74.30.12 
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- υπηρεσίες αλιείας, θήρας και οδηγών ορειβασίας, βλέπε 93.19.13  
 
79.90.3 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  
 
79.90.31 Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες ανταλλαγής και κράτησης (συχνά βάσει βαθμών) για κατόχους  
χρονομεριστικής ιδιοκτησίας 
 
79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς 
χώρους  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- η οργάνωση και διαχείριση συνεδρίων και διασκέψεων, βλέπε 82.30.11 
 
79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες 
ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την τακτοποίηση κρατήσεων για παρακολούθηση εκδηλώσεων όπως, θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες ή αθλητικές εκδηλώσεις 
 
80 Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών 
 
80.1 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
 
80.10 Υπηρεσίες  παροχής ιδιωτικής  προστασίας  
 
80.10.1 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής  
προστασίας 
 
80.10.11 Υπηρεσίες θωρακισμένων οχημάτων 
 Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παροχής τεθωρακισμένου οχήματος για συλλογή και παράδοση 
χρημάτων, αποδείξεων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων με προσωπικό που έχει 
προσληφθεί για την άμεση προστασία αυτών των αγαθών κατά τη μεταφορά: 
- τις τραπεζικές υπηρεσίες συλλογής και κατάθεσης 
- τις υπηρεσίες μεταφοράς χρεογράφων 
 
80.10.12 Υπηρεσίες φύλαξης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παροχής προστασίας από προσωπικό που έχει προσληφθεί για την 
εγγύηση της ασφάλειας ατόμων ή ιδιωτικής, βιομηχανικής και εμπορικής περιουσίας, 
εξασφαλίζοντας την προστασία τους από πυρκαγιά, κλοπή, βανδαλισμό ή παράνομη 
είσοδο: 
• υπηρεσίες περιπολίας ασφαλείας 
• υπηρεσίες φρουρών προστασίας 
• υπηρεσίες σωματοφυλάκων 
• υπηρεσίες εκπαιδευμένων σκύλων 
• υπηρεσίες ελέγχου στάθμευσης 
• υπηρεσίες ελέγχου εισόδου 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες δημόσιας τάξης και ασφάλειας, βλέπε 84.24.1 
 
80.10.19 Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την εκπαίδευση αστυνομικών σκύλων 
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- τις υπηρεσίες ανιχνευτή ψέματος (τεστ αλήθειας) 
- τις υπηρεσίες δακτυλικών αποτυπωμάτων 
- την καταστροφή πληροφοριών με οποιαδήποτε μέσο για λόγους ασφάλειας 
 
80.2 Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας  
 
80.20 Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας  
 
80.20.1 Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας  
 
80.20.10 Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων ασφάλειας, όπως 
αντικλεπτικοί συναγερμοί και συναγερμοί πυρκαγιάς, με λήψη σήματος συναγερμού 
και την επιβεβαίωση ή τον έλεγχο ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν κανονικά και την 
αποστολή αστυνομικών, πυροσβεστών ή άλλων αρμοδίων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες παρακολούθησης εξ αποστάσεως 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας, όπως αντικλεπτικοί 
συναγερμοί και συναγερμοί πυρκαγιάς, χωρίς μετέπειτα παρακολούθηση, βλέπε 
43.21.10 
- η πώληση συστημάτων συναγερμού, μηχανικών ή ηλεκτρονικών μηχανισμών 
κλειδώματος, χρηματοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων, χωρίς υπηρεσίες 
παρακολούθησης, εγκατάστασης και συντήρησης, βλέπε 47.00.59 
- οι σύμβουλοι προστασίας ως ξεχωριστή υπηρεσία, βλέπε 74.90.15 
- οι υπηρεσίες αντιγραφής κλειδιών, βλέπε 95.29.19 
 
80.3 Υπηρεσίες ερευνών  
 
80.30 Υπηρεσίες ερευνών  
 
80.30.1 Υπηρεσίες ερευνών  
 
80.30.10 Υπηρεσίες ερευνών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει διεξαγωγή ερευνών και υπηρεσίες πρακτόρων 
ιδιωτικών ερευνών, όπως: 
- υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών σε υποθέσεις που έχει προσκομίσει πελάτης και 
αφορούν εγκλήματα, κλοπές, απάτες, κλοπές από καταστήματα, ανέντιμες πράξεις, 
αγνοούμενα άτομα, ενδοοικογενειακές σχέσεις και άλλες θεμιτές και αθέμιτες 
πρακτικές 
- εσωτερικές και μυστικές αστυνομικές έρευνες 
- υπηρεσίες προστασίας από κλοπές σε καταστήματα 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκτίμησης πιστωτικών κινδύνων, βλέπε 82.91.11 
 
81 Υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς (υπαίθριους) χώρους  
 
81.1 Συνδιασμένες βοηθητικές υπηρεσίες  
 
81.10 Συνδιασμένες βοηθητικές υπηρεσίες  
 
81.10.1 Συνδιασμένες βοηθητικές υπηρεσίες  
 
81.10.10 Συνδιασμένες βοηθητικές υπηρεσίες  
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την παροχή συνδυασμού υποστηρικτικών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις ενός 
πελάτη, όπως γενικό καθαρισμό εσωτερικών χώρων, συντήρηση, αποκομιδή 
απορριμμάτων, φύλαξη και ασφάλεια, διαδρομή ταχυδρομείου, υποδοχή, υπηρεσίες 
πλυντηρίου κλπ. 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες παροχής μιας από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες  
γενικού καθαρισμού εσωτερικών χώρων), βλέπε αντίστοιχη κλάση σύμφωνα με την 
παρεχόμενη υπηρεσία 
- οι υπηρεσίες παροχής προσωπικού διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης ενός 
πελάτη, όπως ξενοδοχείο, εστιατόριο, ορυχείο ή νοσοκομείο, βλέπε κλάση της 
αντίστοιχης λειτουργικής μονάδας  
 
81.2 Υπηρεσίες καθαρισμού   
 
81.21 Υπηρεσίες γενικού  καθαρισμού κτιρίων  
 
81.21.1 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 
 
81.21.10 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης κατοικιών ή εμπορικών, διοικητικών και 
βιομηχανικών κτιρίων: 
• καθαρισμό και στίλβωση δαπέδων 
• καθαρισμό εσωτερικών τοίχων 
• λουστράρισμα επίπλων 
• άλλες υπηρεσίες συντήρησης αρμοδιότητας θυρωρού, συμπεριλαμβανομένων των 
μικροεπισκευών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι ειδικές υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων, όπως  καθαρισμός 
καμινάδων, τζακιών, σομπών, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, λεβήτων, αγωγών 
εξαερισμού, μονάδων εξατμίσεων, βλέπε 81.22.1  
 
81.22 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  
 
81.22.1 Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού  
 
81.22.11 Υπηρεσίες καθαρισμού παραθύρων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες καθαρισμού παραθύρων σε κατοικίες και άλλα κτίρια. 
Περιλαμβάνονται υπηρεσίες καθαρισμού εξωτερικών παραθύρων με τη χρήση 
αναβατορίων. 
 
81.22.12 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες καθαρισμού αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών 
- τις υπηρεσίες καθαρισμού βιομηχανικών μηχανών 
- τις ειδικές υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών, ντεπόζιτων που αποτελούν μέρος είτε 
βιομηχανικών χώρων είτε εξοπλισμού μεταφοράς 
- τις υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή χώρων (χειρουργεία) 
- υπηρεσίες εξωτερικού καθαρισμού κτιρίων κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων 
γραφείων, εργοστασίων, καταστημάτων, ιδρυμάτων και άλλων επιχειρηματικών και 
επαγγελματικών χώρων και κτιρίων κατοικιών με πολλές μονάδες 
- άλλες υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανιών π.δ.κ.α  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών εγκαταστάσεων (κοτέτσια, χοιροστάσια κλπ.), 
βλέπε 01.62.10 
- οι υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, βλέπε 33.11.19 και 
43.22.12 
- οι υπηρεσίες εξωτερικού καθαρισμού κτιρίων στην περίπτωση αποπεράτωσης  
κτιρίων, βλέπε 43.39.19 
- οι υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων, βλέπε 81.22.13 
- ο καθαρισμός χαλιών, ταπετσαρίας, υφασμάτων, ταπήτων τοίχων κλπ., βλέπε 
96.01.19 
 
81.22.13 Υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, βλέπε 43.22.12  
 
81.29 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού  
 
81.29.1 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού 
 
81.29.11 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονία κ.λπ.)  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- απολύμανση κατοικιών και άλλων κτιρίων 
- απολύμανση οχημάτων, π.χ. λεωφορείων, τραίνων,  πλοίων, αεροπλάνων 
- εξολόθρευση εντόμων, μυοκτονία 
- υπηρεσίες απολύμανσης με υποκαπνισμό και υπηρεσίες αντιπαρασιτικής 
προστασίας 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες αντιπαρασιτικής προστασίας (συμπεριλαμβανομένων των κουνελιών) 
σε σχέση με τη γεωργία, βλέπε 01.61.10 
- ο καθαρισμός αγροτικών εγκαταστάσεων (κοτέτσια, χοιροστάσια, κλπ.), βλέπε 
01.62.10 
- οι υπηρεσίες εμποτισμού του ξύλου, βλέπε 16.10.91 
-  η μείωση του αμίαντου, μόλυβδου κλπ. σε κτίρια, βλέπε 39.00.14 
 
81.29.12 Υπηρεσίες σάρωσης και απομάκρυνσης χιονιού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες καθαρισμού διαδρόμων 
- τις υπηρεσίες σάρωσης και καθαρισμού δρόμων 
- την επίστρωση δρόμων με άμμο και αλάτι 
- την περισυλλογή και την απομάκρυνση του χιονιού  
 
81.29.13 Άλλες υπηρεσίες υγιεινής  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες καθαρισμού παραλιών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες αντιπαρασιτικής προστασίας (συμπεριλαμβανομένων κουνελιών) σε 
σχέση με τη γεωργία, βλέπε 01.61.10  
- οι υπηρεσίες καθαρισμού πετρελαιοκηλίδων και άλλων ρυπάνσεων σε παράκτιες 
περιοχές, βλέπε 39.00 
- οι υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε κτίρια και άλλες μη αγροτικές 
κατασκευές, βλέπε 81.29.11 
 
81.29.19 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- μη ειδικές υπηρεσίες καθαρισμού: λεωφορείων, μετρό και άλλων σιδηρόδρομων, 
αεροπλάνων, πλοίων και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς 
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- τις υπηρεσίες καθαρισμού φιαλών 
- τις υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης κολυμβητηρίων 
- τις υπηρεσίες καθαρισμού του εσωτερικού χερσαίων και θαλάσσιων βυτιοφόρων 
- άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
-  ο καθαρισμός αγροτικών εγκαταστάσεων (κοτέτσια, χοιροστάσια, κλπ.), βλέπε 
01.62.10 
- οι υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού, βλέπε 39.00 
- οι υπηρεσίες εξωτερικού καθαρισμού κτιρίων στην περίπτωση αποπεράτωσης  
κτιρίων, βλέπε 43.39.19 
- οι υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων, βλέπε 45.20.30 
- ο καθαρισμός χαλιών, ταπετσαρίας, υφασμάτων, ταπήτων τοίχων κλπ., βλέπε 
96.01.19  
 
81.3 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου 
 
81.30 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου  
 
81.30.1 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου 
 
81.30.10 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες φύτευσης, φροντίδας και συντήρησης: 
• πάρκων και κήπων για: 
• ιδιωτικές και δημόσιες κατοικίες 
• δημόσια και ημιδημόσια κτίρια (σχολεία, νοσοκομεία, διοικητικά κτίρια, εκκλησίες 
κλπ.) 
• δημοτικούς χώρους (πάρκα, χώρους πρασίνου, κοιμητήρια κλπ.) 
• πράσινο δημόσιων δρόμων (δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές και γραμμές τραμ, 
πλωτές οδοί, λιμάνια) 
• βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια 
• φυτά για: 
•κτίρια (κήποι σε ταράτσες, φυτά πρόσοψης, κήποι εσωτερικού χώρου) 
*γήπεδα άθλησης, (γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα γκολφ κλπ.) παιδικές χαρές, 
γρασίδι για ηλιοθεραπεία και άλλα πάρκα ψυχαγωγίας  
* στατικές υδάτινες εκτάσεις και ύδατα που ρέουν (δεξαμενές, εναλλασσόμενες 
υδάτινες περιοχές, λιμνούλες, πισίνες, αυλάκια,  συστήματα εγκαταστάσεων 
υπονόμων) 
- τις υπηρεσίες εκ νέου φύτευσης δέντρων, δενδροκομικών ειδών, κοπής δέντρων 
και μη γεωργικών φυτών 
-τις υπηρεσίες φύτευσης και φυσικού τοπίου για προστασία κατά του θορύβου, του 
ανέμου, της διάβρωσης, της ορατότητας και της προσωρινής τύφλωσης (θάμπωμα) 
από φώτα 
- άλλες υπηρεσίες φυσικού τοπίου για μη αγροτικές ή μη δασοκομικές περιοχές: 
αποκατάσταση υγροβιότοπων, εκ νέου καλλιέργεια, ζώνες υδατοχωρητικότητας, 
εγγειοβελτιωτικά έργα, αντιπλημμυρικές λεκάνες, κλπ.  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
-τις υπηρεσίες μικρότερης σημασίας συμπληρωματικών σχεδίων και κατασκευών 
(διαμόρφωση εδάφους, ανέγερση τοίχων αντιστήριξης, διαδρόμων, κλπ.) 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες παραγωγής και φύτευσης φυτών και δέντρων για εμπορία, βλέπε 
διαιρέσεις 
01, 02 
- οι υπηρεσίες φυτωρίων και φυτωρίων δασικών δέντρων, βλέπε 01.30.10, 02.10.20 
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- οι υπηρεσίες συντήρησης αγροτικής γης για τη διατήρηση της σε καλή γεωργική και 
οικολογική κατάσταση, βλέπε 01.61.10 
- τα κατασκευαστικά έργα για διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, βλέπε τομέα F 
- οι υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και αρχιτεκτονικής, βλέπε 71.11.4 
 
82 Υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής υποστήριξης  και άλλες 
υπηρεσίες παροχής υποστήριξης στις επιχειρήσεις  
 
82.1 Υπηρεσίες διοίκησης και γραμματειακής υποστήριξης γραφείου  
 
82.11 Συνδιασμένες διοικητικές υπηρεσίες  γραφείου  
 
82.11.1 Συνδιασμένες διοικητικές υπηρεσίες  γραφείου  
 
82.11.10 Συνδιασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις συνδυασμένες καθημερινές διοικητικές υπηρεσίες  γραφείου, όπως υποδοχή, 
οικονομικός προγραμματισμός, τήρηση βιβλίων και αρχείων, υπηρεσίες προσωπικού 
και ταχυδρομείου κλπ. για άλλους, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- η παροχή λειτουργικού προσωπικού  για την πραγματοποίηση όλων των 
λειτουργιών μιας επιχείρησης, βλέπε αντίστοιχη κλάση ανάλογα με την επιτελούμενη 
δραστηριότητα  
- η παροχή μιας μόνον ειδικής υπηρεσίας που αναφέρεται, βλέπε αντίστοιχη κλάση 
ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία   
 
82.19 Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 
ειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου  
 
82.19.1 Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 
ειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου 
 
82.19.11 Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή σχεδίων, φωτοαντίγραφων, την πολυγράφηση  και άλλες υπηρεσίες 
αναπαραγωγής εγγράφων εκτός της εκτύπωσης  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εκτύπωσης εγγράφων (χρωμολιθογραφία, ταχεία εκτύπωση κλπ.), 
βλέπε 18.12.19 
 
82.19.12 Υπηρεσίες σύνταξης καταλόγων διευθύνσεων και υπηρεσίες 
διεκπεραίωσης ταχυδρομείου  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες σύνταξης και πώλησης της χρήσης καταλόγων ονομάτων και 
διευθύνσεων από τηλεφωνικούς καταλόγους και άλλες πηγές 
- τις υπηρεσίες αποστολής υλικού (π.χ. διαφημιστικού υλικού, ενημερωτικού υλικού ή 
οποιουδήποτε άλλου υλικού) με γράψιμο διευθύνσεων στο φάκελο, συμπλήρωση και 
σφράγιση του φακέλου, μέτρησης και ταχυδρόμησης 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 53.20.1 
- οι υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, βλέπε 63.11.1 
- οι υπηρεσίες σύνταξης στοιχείων και πληροφοριών, βλέπε 63.99.10 
- αρχική σύνταξη καταλόγων ταχυδρομείου, βλέπε63.99.20 
- οι υπηρεσίες παράδοσης διαφημιστικού υλικού, βλέπε 73.11.19 
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82.19.13 Προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες υπηρεσίες 
γραμματειακής υποστήριξης γραφείου 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  την προετοιμασία εγγράφων 
- την σύνταξη/επιμέλεια εγγράφων ή την διόρθωση εγγράφων 
- την δακτυλογράφηση και την επεξεργασία κειμένου 
- τις γραμματειακές υποστηρικτικές δραστηριότητες 
- την μετεγγραφή εγγράφων και άλλες γραμματειακές δραστηριότητες 
- την σύνταξη επιστολών ή περιλήψεων 
- την ενοικίαση γραμματοκιβωτίου 
- υπηρεσίες επεξεργασίας κειμένου 
- άλλες υπηρεσίες αντιγραφής εγγράφων χωρίς να περιλαμβάνεται η παροχή 
υπηρεσιών εκτύπωσης (π.χ. χρωμολιθογραφία, ταχεία εκτύπωση, ψηφιακή 
εκτύπωση, υπηρεσίες που προηγούνται του τυπογραφείου) 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες  που προηγούνται της εκτύπωσης, βλέπε 18.13.10 
- οι ειδικευμένες υπηρεσίες στενογράφων, όπως πρακτικά δικαστηρίου, βλέπε 
82.99.11 
82.2 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου  
 
82.20 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου  
 
82.20.1 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου  
 
82.20.10 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τη λήψη παραγγελιών για πελάτες από το τηλέφωνο 
- την αίτηση συνεισφορών ή την παροχή πληροφοριών για πελάτες από το τηλέφωνο 
- τηλεμάρκετιγκ  
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων, αν δεν έχουν ληφθεί παραγγελίες, βλέπε 
73.11.19 
- οι υπηρεσίες έρευνας αγοράς, βλέπε 73.20.1 
- οι υπηρεσίες δημοσκοπήσεων, βλέπε 73.20.20 
 
82.3 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
 
82.30 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
 
82.30.1 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
 
82.30.11 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- οργάνωση και διαχείριση συνεδρίων και διασκέψεων και παροχή υπηρεσιών 
συνεδριακής βοήθειας και υποστήριξης, με ή χωρίς ίδιο προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένων: 
• υπηρεσιών παροχής συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σε όλα τα θέματα που έχουν 
σχέση με την οργάνωση συνεδρίων, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού 
στόχων, της χρηματοδότησης, π.χ. μέσω χορηγιών, εκθέσεων, δανείων και 
δικαιωμάτων εγγραφής, την εκτίμηση εσόδων και δαπανών και άλλων οικονομικών 
θεμάτων 
• παροχής βοήθειας για την επιλογή του χώρου, την αναζήτηση, την καταλληλότητα 
και τη διαπραγμάτευση του τόπου διεξαγωγής  
• μάρκετινγκ και δημόσιων σχέσεων για το συνέδριο ή τη διάσκεψη, επαφές με τους 
ομιλητές  
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• οργάνωσης ή παροχής εγκαταστάσεων και προσωπικού γραμματείας και γραφείου 
για την εγγραφή στο συνέδριο, τη διοίκηση του συνεδρίου, την τεκμηρίωση του 
συνεδρίου και τη διεκπεραίωση των περιλήψεων, τη μετάφραση εγγράφων κλπ. 
• οργάνωσης και παροχής ταυτόχρονης διερμηνείας και άλλων υπηρεσιών επί τόπου 
• παροχής συστημάτων επεξεργασίας εγγραφών, ηλεκτρονικής πληροφόρησης και 
σχεδιασμού 
• παροχής και εγκατάσταση εξοπλισμού, όπως οπτικοακουστικού για την οργάνωση 
της εκδήλωσης 
• οργάνωσης ή παροχής υπηρεσίας κράτησης δωματίων συμπεριλαμβανομένης της 
διαπραγμάτευσης ειδικών τιμών για γκρουπ, υπηρεσιών μεταφοράς συνέδρων, 
ρυθμίσεων για γεύματα και ποτά και προγραμμάτων περιηγήσεων. Η πληρωμή 
αυτών των υπηρεσιών μπορεί να καλυφθεί από ένα ποσό που θα χρεωθεί στους 
οργανωτές και τους εκθέτες, καθώς και από τα έξοδα συμμετοχής των συνέδρων και 
επισκεπτών. 
 
82.30.12 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης εμπορικών εκθέσεων και παροχή 
υπηρεσιών βοήθειας και υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων: 
• των υπηρεσιών παροχής συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σε όλα τα θέματα που 
έχουν σχέση με την οργάνωση εμπορικών εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων του 
καθορισμού στόχων, της χρηματοδότησης, π.χ. μέσω χορηγιών, εκθέσεων, δανείων 
και δικαιωμάτων εγγραφής, την εκτίμηση εσόδων και δαπανών και άλλων 
οικονομικών θεμάτων 
• παροχής βοήθειας για την επιλογή του χώρου, την αναζήτηση, την καταλληλότητα 
και τη διαπραγμάτευση του τόπου διεξαγωγής 
• μάρκετινγκ και δημόσιων σχέσεων για την εμπορική έκθεση 
• οργάνωσης ή παροχής εγκαταστάσεων και προσωπικού γραμματείας και γραφείου 
για την εγγραφή στην εμπορική έκθεση, τη διοίκηση, την τεκμηρίωση, τη μετάφραση 
εγγράφων κλπ. 
•οργάνωσης και παροχής άλλων υπηρεσιών επί τόπου 
• παροχής συστημάτων επεξεργασίας εγγραφών, ηλεκτρονικής πληροφόρησης και 
σχεδιασμού 
• παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού, όπως οπτικοακουστικού για την οργάνωση 
της εκδήλωσης 
• οργάνωσης ή παροχής υπηρεσίας κράτησης δωματίων συμπεριλαμβανομένης της 
διαπραγμάτευσης ειδικών τιμών για γκρουπ, υπηρεσιών μεταφοράς στο χώρο της 
έκθεσης, ρυθμίσεων για γεύματα και ποτά 
 
82.9 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.   
 
82.91 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης  και γραφείων πίστωσης  
 
82.91.1 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης  και γραφείων πίστωσης 
 
82.91.11 Υπηρεσίες εκτίμησης και αναφοράς σχετικά με τη φερεγγυότητα 
ατόμων ή επιχειρήσεων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες αναφοράς πιστοληπτικής κατάστασης ατόμων και επιχειρήσεων 
- τις υπηρεσίες αξιολόγησης της οικονομικής και πιστοληπτικής κατάστασης πιθανών 
πελατών, αιτούντων δάνεια  
- τις υπηρεσίες εκτίμησης πιστωτικών κινδύνων  
 
82.91.12 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 



 306

- τις υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών, επιταγών, συμβάσεων ή γραμματίων και 
μεταφοράς των χρημάτων στον πελάτη 
- τις υπηρεσίες είσπραξης τακτικών λογαριασμών (π.χ. ΔΕΚΟ) και υπηρεσίες 
είσπραξης ληξιπρόθεσμων λογαριασμών 
- την άμεση αγορά ληξιπρόθεσμων λογαριασμών και χρεών και μεταγενέστερη 
είσπραξη 
 
82.92 Υπηρεσίες συσκευασίας  
 
82.92.1 Υπηρεσίες συσκευασίας 
 
82.92.10 Υπηρεσίες συσκευασίας   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες συσκευασίας προϊόντων για άλλους, όπως τροφίμων, φαρμακευτικών 
προϊόντων, οικιακών ειδών καθαρισμού, ειδών τουαλέτας, χρησιμοποιώντας 
διάφορες τεχνικές αυτοματοποιημένης ή χειροκίνητης συσκευασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών μπλίστερ, σκιν, πλήρωσης ή σφράγισης, 
της συσκευασίας με σακίδια, της εμφιάλωσης ή της συσκευασίας τύπου αεροζόλ. Η 
υπηρεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και τη σήμανση ή την εκτύπωση στη 
συσκευασία. 
-  τη συσκευασία δεμάτων ή δώρων 
- τις υπηρεσίες συσκευασίας κερμάτων και νομισμάτων 
- τις υπηρεσίες εμφιάλωσης υγρών, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και ποτών 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- η εκτύπωση πληροφοριών και μόνο στο υλικό συσκευασίας, βλέπε 18.12.16, 
18.12.19 
- οι υπηρεσίες συσκευασίας και κιβωτίων μόνο για τη μεταφορά, βλέπε 52.29.20 
- οι υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας, βλέπε 74.10.19 
- οι υπηρεσίες συσκευασίας που αφορούν την επεξεργασία υλικών που ανήκουν 
στον πελάτη σε διαφορετικό προϊόν (π.χ. ανάμιξη ύδατος και συμπυκνώματος για 
την παραγωγή αναψυκτικών, μαγείρεμα ψαριών πριν από την κονσερβοποίηση, 
ανάμιξη κρεμών και χρωστικών υλικών για την παρασκευή καλλυντικών), βλέπε 
εργασίες υπεργολαβίας στα πλαίσια της παραγωγής στον τομέα Γ 
 
82.99 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.   
 
82.99.1 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 
 
82.99.11 Υπηρεσίες ηχογράφησης υπαγόρευσης και στενοτυπίας 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις εξειδικευμένες υπηρεσίες στενοτυπίας, όπως πρακτικά δικαστηρίων  
-τις υπηρεσίες δημόσιας στενογραφίας  
 
82.99.12 Υπηρεσίες υποστήριξης μέσω τηλεφώνου  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις τηλεφωνικές υπηρεσίες απάντησης  
- τις τηλεφωνικές υπηρεσίες αφύπνισης 
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες πληροφοριών με βάση ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, βλέπε 63.99.10 
- οι υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, βλέπε 82.20.10 
 
82.99.19 Άλλες ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τον κλειστό τιτλισμό σε πραγματικό χρόνο (ταυτόχρονη) ζωντανών τηλεοπτικών 
αναμεταδόσεων συνεδριάσεων, συνεδρίων 
- τις υπηρεσίες καταγραφής διεύθυνσης με χρήση ραβδωτού κώδικα 
- τις υπηρεσίες εκτύπωσης ραβδωτού κώδικα  
- τις υπηρεσίες οργανισμών εξεύρεσης κεφαλαίων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 
- τις υπηρεσίες κατάσχεσης 
- τις υπηρεσίες είσπραξης νομισμάτων από τα παρκόμετρα 
- την έκδοση εκπτωτικών κουπονιών και δωροεπιταγών 
- τις υπηρεσίες πλειστηριασμού εκτός των δικαστικών διαδικασιών 
- τους μετρητές θέρμανσης, ηλεκτρικού, αερίου και νερού 
- τις υπηρεσίες προετοιμασίας δεδομένων 
- άλλες υπηρεσίες επιχειρήσεων π.δ.κ.α.   
Από αυτή την υποκατηγορία εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες τιτλισμού εκτός του ταυτόχρονου κλειστού τιτλισμού, βλέπε 59.12.16 
- τις υπηρεσίες που αφορούν τη διαφήμιση και την προώθηση πωλήσεων, βλέπε 
73.1 
- τις υπηρεσίες μετεγγραφής εγγράφων, βλέπε 82.19.13 
 
ΤΟΜΕΑΣ Ξ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
84 Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης  
 
84.1 Κρατικές διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής για το κοινωνικό σύνολο  
 
84.11 Γενικές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης  
 
84.11.1 Γενικές δημόσιες υπηρεσίες (συνολικά) 
 
84.11.11 Εκτελεστικές και νομοθετικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις εκτελεστικές και νομοθετικές διοικητικές υπηρεσίες κεντρικών, περιφερειακών 
και τοπικών φορέων 
 
84.11.12 Χρηματοπιστωτικές και δημοσιονομικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις διοικητικές και εποπτικές υπηρεσίες που αφορούν χρηματοπιστωτικές και 
φορολογικές υποθέσεις όπως: 
• λειτουργικές υπηρεσίες στο πλαίσιο φορολογικών συστημάτων 
• είσπραξη δασμών και φόρων για εμπορεύματα 
• υπηρεσίες διερεύνησης φορολογικών παραβάσεων   
• υπηρεσίες εκτέλεσης προϋπολογισμού και διαχείρισης δημόσιων 
κονδυλίων και δημόσιου χρέους 
 
84.11.13 Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς 
και στατιστικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις διοικητικές και λειτουργικές υπηρεσίες που αφορούν τον οικονομικό και 
κοινωνικό σχεδιασμό 
- τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις υπηρεσίες σχεδιασμού και στατιστικής στις 
διάφορες διοικητικές βαθμίδες 
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- τις παρεχόμενες υπηρεσίες από άλλα γραφεία, τμήματα ή μονάδες 
προγράμματος, που καταρτίζουν, συντονίζουν και συχνά παρακολουθούν την 
υλοποίηση γενικών οικονομικών και κοινωνικών προγραμμάτων και σχεδίων 
 
84.11.14 Κυβερνητικές υπηρεσίες σχετικές με τη βασική έρευνα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από γραφεία, τμήματα και μονάδες , 
κλπ. σε κυβερνητικές δραστηριότητες για τη χρηματοδότηση και διεξαγωγή 
βασικής έρευνας στον τομέα των φυσικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών και βασικής διεπιστημονικής έρευνας 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι διοικητικές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στη βελτίωση της 
ατομικής ευεξίας και των σχετικών κονδυλίων,  βλέπε 84.12.12 
- οι διοικητικές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στη βελτίωση 
των οικονομικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας, βλέπε 84.13.1 
- οι διοικητικές υπηρεσίες για πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζονται με 
την άμυνα και τα σχετικά κονδύλια, βλέπε 84.22.1 
 
 
84.11.19 Άλλες γενικές δημόσιες υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις διοικητικές, λειτουργικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες  που αφορούν κρατικές 
(δημόσιες) υποθέσεις, οι οποίες δε μπορούν να υπαχθούν σε μία από τις 
παραπάνω τέσσερις κατηγορίες 
- τις παρεχόμενες υπηρεσίες από μονάδες προγράμματος, οι οποίες ασχολούνται 
με υποθέσεις που δεν αφορούν την αυτοδιοίκηση ή τις περιοχές υπό επιτροπεία 
- τις παρεχόμενες υπηρεσίες από μονάδες προγράμματος, οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για τη διεξαγωγή εκλογών 
 
84.11.2 Υπηρεσίες υποστήριξης προς την κυβέρνηση  
 
84.11.21 Γενικές υπηρεσίες προσωπικού για το δημόσιο  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές και λειτουργικές υπηρεσίες, που αφορούν γενικά θέματα 
προσωπικού, είτε συνδέονται, είτε όχι με συγκεκριμένη αρμοδιότητα   
- τις υπηρεσίες που συνδέονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή γενικών πολιτικών 
και διαδικασιών για το προσωπικό, οι οποίες καλύπτουν την πρόσληψη και 
προαγωγή, τις μεθόδους βαθμολόγησης, τις περιγραφές θέσης, την αξιολόγηση 
και κατάταξη, τη διαχείριση των κανονισμών της δημόσιας υπηρεσίας και συναφή 
θέματα 
 
84.11.29 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς την κυβέρνηση  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  τις κεντρικές υπηρεσίες κρατικών συμβάσεων και προμηθειών  
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες λειτουργίας κτιρίων που ανήκουν στο δημόσιο ή στεγάζουν 
δημόσιες υπηρεσίες, βλέπε 68.20.12, 68.32.13 
- οι υπηρεσίες λειτουργίας κρατικών αρχείων , βλέπε 91.01.12  
 
84.12 Διοικητικές υπηρεσίες για τη ρύθμιση των υγειονομικών, 
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός της 
κοινωνικής ασφάλισης  
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84.12.1 Διοικητικές υπηρεσίες για τη ρύθμιση των υγειονομικών, 
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός της 
κοινωνικής ασφάλισης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
-  τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης πολιτικών και 
σχετικών κονδυλίων για τους τομείς αυτούς 
 
84.12.11 Διοικητικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες για διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
-  τις υπηρεσίες διαχείρισης, λειτουργίας, επιθεώρησης και υποστήριξης για 
σχολεία κάθε είδους και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
- τις δημόσιες υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα εν 
γένει, οι οποίες παρέχονται από κρατικούς φορείς ή ειδικές μονάδες 
προγράμματος 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες υποστήριξης, βλέπε 85.60.10 
 
84.12.12 Διοικητικές υγειονομικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες για υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες 
κάθε είδους 
- τις υπηρεσίες διαχείρισης, λειτουργίας, επιθεώρησης και υποστήριξης για γενικά 
ή ειδικά ιατρικά και οδοντιατρικά νοσοκομεία ή κλινικές, καθώς επίσης και 
υπηρεσίες για θεραπευτήρια και αναρρωτήρια 
- τις υπηρεσίες διαχείρισης, λειτουργίας, επιθεώρησης και υποστήριξης για θέματα 
δημόσιας υγείας, όπως υπηρεσίες λειτουργίας τραπεζών αίματος, υπηρεσίες 
ανίχνευσης νόσων, υπηρεσίες πρόληψης, προγράμματα διαχείρισης ποιότητας 
φαρμάκων, υπηρεσίες αντισύλληψης, κλπ. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται συχνά 
από ειδικευμένες ομάδες ή μεμονωμένους επαγγελματίες υγείας, που δεν 
συνεργάζονται με νοσοκομείο, κλινική ή ιατρό. 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι διοικητικές υπηρεσίες για προγράμματα επιδομάτων ασθενείας, μητρότητας ή 
προσωρινής αναπηρίας, βλέπε 84.30.11  
- οι υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία, βλέπε διαίρεση 86 
- οι υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, βλέπε 87.90   
 
84.12.13 Διοικητικές υπηρεσίες στέγασης και αναβάθμισης των συνθηκών 
διαβίωσης των πολιτών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες στέγασης και εν γένει κοινοτικής ανάπτυξης, 
ύδρευσης, αποχέτευσης και φωτισμού οδών 
- τις υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
στέγασης και των στεγαστικών προδιαγραφών (εκτός των κατασκευαστικών 
προδιαγραφών)   
- τις διοικητικές υπηρεσίες για τον έλεγχο των ενοικίων και τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για επιδοτούμενη κατοικία 
-  τις διοικητικές υπηρεσίες στέγασης για το ευρύ κοινό ή για άτομα με ειδικές 
ανάγκες 
-  την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη στέγαση 
- τις υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς, γραφεία, τμήματα ή μονάδες 
προγράμματος, που ασχολούνται με την ανάπτυξη και εφαρμογή κανονισμών 
ύδρευσης 
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- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν τη συλλογή και διάθεση 
απορριμμάτων, τη λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης και τον καθαρισμό των 
οδών 
-   πρότυπα ρύπανσης, διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη ρύπανση 
-   τις διοικητικές υπηρεσίες προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.  
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
-  τα αστικά λύματα, η διάθεση των απορριμμάτων και η αποκατάσταση του 
χώρου, βλέπε 37, 38, 39. 
 
84.12.14 Διοικητικές ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες υποστήριξης για πολιτιστικούς χώρους και μεμονωμένους 
καλλιτέχνες, καθώς και οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διανομής 
κρατικών επιχορηγήσεων σε καλλιτέχνες 
- τις υπηρεσίες υποστήριξης για εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές εορταστικές 
εκδηλώσεις και για τη συντήρηση και λειτουργία θρησκευτικών ιδρυμάτων 
-  τις υπηρεσίες χορηγιών για ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- τα μουσεία και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες, βλέπε διαίρεση 91 
-  οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχείων που λειτουργούνται από το κράτος, βλέπε 
91.01.1. 
-  άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες, βλέπε 92.00, 93. 21. 93.29 
-  οι υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπε 93.11.10 
-  οι υπηρεσίες προβολής και οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, βλέπε 
93.12.10, 93.19.11 
 
84.13 Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
επιχειρήσεων  
 
84.13.1 Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
επιχειρήσεων 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις διοικητικές υπηρεσίες για τις πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης και τα 
σχετικά κονδύλια στους εν λόγω τομείς 
- τις υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για τα θέματα που αναφέρονται 
παρακάτω 
Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, βλέπε διαίρεση 72  
 
84.13.11 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γεωργία, τη 
δασοκομία, την αλιεία και τη θήρα  
Αυτή η  υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες, που σχετίζονται με: 
• τη διαχείριση των γεωργικών γαιών  
• τη γεωργική μεταρρύθμιση και τη χρήση γης 
• τη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών  
• τα κτηνιατρικά θέματα 
• την καταπολέμηση των παράσιτων  
• τη δασοκομία 
• τα θέματα αλιείας και θήρας 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς, γραφεία και 
μονάδες προγράμματος και αφορούν: 
• τη διατήρηση των γεωργικών γαιών  
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• τις έγγειες βελτιώσεις  
• τη βελτίωση και επέκταση των γαιών  
• την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
• την εξάλειψη ή καταπολέμηση των παράσιτων, των ζωυφίων, των 
φυτικών ασθενειών ή άλλων καταστροφικών παραγόντων 
• την επιθεώρηση και κατάταξη των καλλιεργειών 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν: 
• τους κανονισμούς, οι οποίοι ρυθμίζουν τις δασικές λειτουργίες 
• την έκδοση αδειών υλοτομίας 
• την ορθολογική διαχείριση και εκμετάλλευση των δασικών πόρων  
• τις εργασίες αναδάσωσης  
• τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν τη λειτουργία και υποστήριξη των 
καταφύγιων θηραμάτων και τα εκκολαπτήρια ψαριών 
• την κατάρτιση και παρακολούθηση κανονισμών, συμπεριλαμβανομένης 
της χορήγησης αδειών αλιείας και θήρας 
 
84.13.12 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα καύσιμα και την 
ενέργεια  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς, γραφεία ή μονάδες 
προγράμματος και αφορούν: 
• τα στερεά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών για την 
εκμετάλλευση ή διατήρηση τους 
• το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο  
• τα ορυκτά καύσιμα 
• τα πυρηνικά και μη εμπορικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων 
όπως οινόπνευμα, ξύλο και απορρίμματα κατεργασίας ξύλου, κλπ. 
 
84.13.13 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ορυχεία και τον 
ορυκτό πλούτο, καθώς και με τις μεταποιητικές και κατασκευαστικές 
δραστηριότητες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς, γραφεία ή μονάδες 
προγράμματος και αφορούν: 
• την ανακάλυψη, εκμετάλλευση, διατήρηση, εμπορία και τις άλλες 
πλευρές της παραγωγής ορυκτών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και 
παρακολούθησης κανονισμών που αφορούν τις μεταλλευτικές έρευνες 
• τα πρότυπα εξόρυξης και ασφαλείας 
• τις υπηρεσίες που έχουν σκοπό την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση 
της θέσης των μεταποιητικών επιχειρήσεων 
• τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την κατάρτιση και διαχείριση 
κανονισμών, οι οποίοι αφορούν τα κατασκευαστικά πρότυπα, την έκδοση αδειών 
δόμησης, την κατάρτιση και παρακολούθηση κανονισμών για την ασφάλεια στα 
εργοτάξια 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, βλέπε 84.13.12 
 
84.13.14 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις μεταφορές και τις 
επικοινωνίες   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες για τις οδικές και πλωτές μεταφορές, τις 
σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και τις επικοινωνίες 
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- τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς, γραφεία και 
μονάδες προγράμματος και αφορούν: 
• τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, την κατασκευή, συντήρηση και βελτίωση οδών, 
αυτοκινητοδρόμων και σχετικών κατασκευών  
• τα καταστρώματα των οδών και τις σχετικές κατασκευές 
• τις εγκαταστάσεις μεταφοράς νερού, τους σιδηροδρόμους, τους 
διαδρόμους, τους σταθμούς και τα υπόστεγα των αεροδρομίων, τα βοηθήματα 
αεροναυσιπλοϊας, άλλες νόμιμες κατασκευές και εξοπλισμό που συνδέονται με τις 
αερομεταφορές 
• τους αγωγούς και λοιπές εγκαταστάσεις   
- την επίβλεψη και ρύθμιση τέτοιων έργων και την κατάρτιση και διαχείριση 
κανονισμών λειτουργίας για όλα τα προαναφερθέντα μεταφορικά μέσα και τον 
σχετικό εξοπλισμό  
- τις διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επικοινωνίες, δηλαδή 
συστήματα ταχυδρομικών, τηλεφωνικών, τηλεγραφικών, καλωδιακών και 
ασύρματων επικοινωνιών και δορυφόροι επικοινωνιών 
- τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, λειτουργία 
και βελτίωση των επικοινωνιακών συστημάτων 
- τις υπηρεσίες που αφορούν την κατάρτιση και διαχείριση κανονισμών για τα 
συστήματα αυτά.  
 Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες ελέγχου κυκλοφορίας της αστυνομίας σε δρόμους και πλωτές 
οδούς, βλέπε   84.24.11 
 
84.13.15 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο  
και την τροφοδοσία με τρόφιμα, με ξενοδοχεία και εστιατόρια  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το εμπόριο διανομής, 
την αποθήκευση και φύλαξη, τα ξενοδοχεία και εστιατόρια 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς, γραφεία ή 
μονάδες προγράμματος και αφορούν: 
• την κατάρτιση και παρακολούθηση κανονισμών για το χονδρεμπόριο και 
λιανεμπόριο, την προστασία των καταναλωτών, τα συστήματα ελέγχου τιμών και 
παροχής τροφίμων με δελτίο, τα οποία λειτουργούν μέσω χονδρεμπόρων ή 
λιανέμπορων, την αποθήκευση και φύλαξη, τη λειτουργία ξενοδοχείων   
- τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
ξενοδοχείων και εστιατορίων 
 
84.13.16 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και την 
προώθηση του τουρισμού 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς, γραφεία ή 
μονάδες προγράμματος και αφορούν: 
• τις διαφημιστικές εκστρατείες 
• τη διάδοση πληροφοριών για τον τουρισμό 
• άλλες υπηρεσίες υποστήριξης του τουρισμού 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες λειτουργίας οργανισμών τουρισμού, βλέπε 79.90.12 
 
84.13.17 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά 
προγράμματα πολλαπλών στόχων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς, γραφεία και 
μονάδες προγράμματος και αφορούν τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, βελτίωση και λειτουργία έργων πολλαπλού σκοπού. Τα έργα αυτά 
περιλαμβάνουν κατά κανόνα ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, αντιπλημμυρική προστασία, άρδευση, ναυσιπλοΐα και 
ψυχαγωγία. 
 
84.13.18 Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, 
εμπορικές και εργατικές υποθέσεις  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς, γραφεία και 
μονάδες προγράμματος και αφορούν: 
• την εκπόνηση γενικών οικονομικών πολιτικών  
• τη ρύθμιση ή υποστήριξη γενικών οικονομικών δραστηριοτήτων όπως 
εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο, αγορές εμπορευμάτων και αξιών  
• τους ελέγχους εισοδήματος 
• τις γενικές δραστηριότητες προώθησης του εμπορίου 
• τη γενική ρύθμιση των μονοπωλίων και άλλους περιορισμούς για την 
είσοδο στο εμπόριο ή την αγορά  
• τη ρύθμιση, αδειοδότηση και επιθεώρηση διαφόρων εμπορικών τομέων 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν τη λειτουργία φορέων όπως 
γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων 
πνευματικής, ιδιοκτησίας, μετεωρολογικές υπηρεσίες, οργανισμοί τυποποίησης 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν την εκπόνηση και εφαρμογή γενικών 
εργατικών πολιτικών και κανονισμών για θέματα όπως συνθήκες εργασίας, 
λειτουργία γραφείων εύρεσης εργασίας, εφαρμογή εθνικών και περιφερειακών 
αναπτυξιακών μέτρων για τον περιορισμό της ανεργίας και την ενίσχυση της 
κινητικότητας των εργαζομένων. 
 
84.2 Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο  
 
84.21 Υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων  
 
84.21.1 Υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων  
Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες για τα θύματα διεθνών καταστροφών και τους πρόσφυγες λόγω 
συρράξεων, βλέπε 88.99.19 
 
84.21.11 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με εξωτερικές υποθέσεις, 
διπλωματικές και προξενικές υπηρεσίες στο εξωτερικό  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες υπηρεσίες διοίκησης και λειτουργίας των υπουργείων εξωτερικών 
και των διπλωματικών και προξενικών αποστολών που λειτουργούν στο εξωτερικό 
ή στα γραφεία διεθνών οργανισμών  
- τις υπηρεσίες διοίκησης, λειτουργίας και υποστήριξης ενημερωτικών και 
πολιτιστικών υπηρεσιών, που πρόκειται να παρασχεθούν εκτός των εθνικών 
συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων και 
βιβλιογραφικών υπηρεσιών που βρίσκονται στο εξωτερικό.  
 
84.21.12 Υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα εξωτερικής οικονομικής 
βοήθειας   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες για την οικονομική βοήθεια σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, είτε διοχετεύεται, είτε όχι, μέσω διεθνών οργανισμών  
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- τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς, γραφεία και μονάδες 
προγράμματος για μη στρατιωτικά προγράμματα βοήθειας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες 
- την παροχή και υποστήριξη τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης  
- τις οικονομικές αποστολές που είναι διαπιστευμένες σε ξένες κυβερνήσεις  
 
84.21.13 Υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα εξωτερικής στρατιωτικής 
βοήθειας   
 
84.22 Υπηρεσίες άμυνας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς, γραφεία και μονάδες 
προγράμματος και αφορούν αποστολές στρατιωτικής βοήθειας διαπιστευμένες σε 
ξένες κυβερνήσεις ή αποσπασμένες σε διεθνείς στρατιωτικούς οργανισμούς ή 
συμμαχίες 
- τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια για στρατιωτική βοήθεια  
- τη συμμετοχή σε διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της 
διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
 
84.22.1 Υπηρεσίες άμυνας  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις διοικητικές υπηρεσίες για πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζονται με 
την άμυνα και τα σχετικά κονδύλια. 
 
84.22.11 Υπηρεσίες στρατιωτικής άμυνας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη στρατιωτική άμυνα  
- τις υπηρεσίες διοίκησης, λειτουργίας και εποπτείας για: 
• τη στρατιωτική άμυνα και τις ένοπλες δυνάμεις: τις δυνάμεις χερσαίας, 
θαλάσσιας, εναέριας και διαστημικής άμυνας 
• τη μηχανολογία, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες 
• τις υπηρεσίες πληροφοριών  
• το υλικό, το προσωπικό και τις άλλες μη μάχιμες δυνάμεις και διοικήσεις 
• τις εφεδρικές και βοηθητικές δυνάμεις που είναι αποσπασμένες στο 
υπουργείο άμυνας 
- τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή εξοπλισμού, κατασκευών, 
εφοδίων, κλπ. καθώς και τις υγειονομικές υπηρεσίες για το στρατιωτικό 
προσωπικό των στρατοπέδων 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την εξωτερική στρατιωτική βοήθεια, βλέπε 
84.21.13 
- οι διοικητικές υπηρεσίες για στρατοδικεία, βλέπε 84.23.11 
- οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από στρατιωτικές σχολές, 
κολλέγια και ακαδημίες, βλέπε κατάλληλες κατηγορίες στο 85.3, 85.4 
- τις υπηρεσίες των στρατιωτικών νοσοκομείων. 
 
84.22.12 Υπηρεσίες πολιτικής άμυνας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες διοίκησης, λειτουργίας και υποστήριξης που σχετίζονται με τις 
δυνάμεις πολιτικής άμυνας 
- τις υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται με την εκπόνηση εφεδρικών 
σχεδίων για έκτακτες καταστάσεις 
- τη διεξαγωγή ασκήσεων με συμμετοχή πολιτικών φορέων και πολιτών.  
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την προμήθεια εφοδίων για έκτακτη εσωτερική 
χρήση σε περίπτωση καταστροφών σε περίοδο ειρήνης, βλέπε 84.24.19  
 
84.23 Υπηρεσίες δικαιοσύνης και δικονομίας 
 
84.23.1 Υπηρεσίες δικαιοσύνης και δικονομίας  
 
84.23.11 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δικαστήρια  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες για τα αστικά και ποινικά δικαστήρια, τα 
στρατοδικεία και το σύστημα της δικαιοσύνης 
- τη νομική εκπροσώπηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογαριασμό του 
κράτους ή για λογαριασμό άλλων όταν παρέχονται από το κράτος 
- τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων και την 
ερμηνεία του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας σε αστικές υποθέσεις. 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή συμβουλών και την εκπροσώπηση 
σε αστικές, ποινικές και άλλες υποθέσεις, βλέπε 69.10.1. 
 
84.23.12 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κράτηση ή την 
κοινωνική επανένταξη εγκληματιών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες σωφρονιστικές υπηρεσίες  
- τις υπηρεσίες διοίκησης και λειτουργίας φυλακών και άλλων χώρων για την 
κράτηση και την κοινωνική επανένταξη των εγκληματικών, όπως αγροτικές 
φυλακές, καταστήματα εργασίας, αναμορφωτήρια και άσυλα. 
 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα σχολεία των φυλακών, βλέπε 
διαίρεση 85  
- οι υπηρεσίες των νοσοκομείων των φυλακών, βλέπε 86.10.1 
 
84.24 Υπηρεσίες δημόσιας τάξης και ασφάλειας  
 
84.24.1 Υπηρεσίες δημόσιας τάξης και ασφάλειας  
Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- η λειτουργία εργαστηρίων της αστυνομίας, βλέπε 71.20.19 
- οι υπηρεσίες διοίκησης και λειτουργίας των στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων, 
βλέπε 84.22.11 
- οι υπηρεσίες διοίκησης και λειτουργίας τακτικών και βοηθητικών πυροσβεστικών 
σωμάτων για την κατάσβεση και πρόληψη πυρκαγιών, που χρηματοδοτούνται από 
δημόσιες αρχές, βλέπε 84.25.11 
- η καταπολέμηση πλημμυρών και άλλων θεομηνιών, η επιτήρηση των ακτών και 
οι επιχειρήσεις διάσωσης σε ελεύθερα ύδατα και βουνά και παρόμοιες 
δραστηριότητες που αναλαμβάνουν πυροσβεστικές μονάδες, βλέπε 84.25.19 
 
84.24.11 Αστυνομικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες διοίκησης και λειτουργίας που παρέχονται από τακτικές και 
βοηθητικές δυνάμεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από δημόσιες αρχές, καθώς και 
το λιμενικό σώμα, οι συνοροφύλακες, η ακτοφυλακή και άλλες ειδικές αστυνομικές 
δυνάμεις 
- τις αστυνομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, την 
καταγραφή των αλλοδαπών, τη λειτουργία των εργαστηρίων της αστυνομίας και 
την τήρηση των αστυνομικών αρχείων. 
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84.24.19 Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την εν γένει διοίκηση, ρύθμιση και υποστήριξη 
δραστηριοτήτων για την προαγωγή της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και τη 
χάραξη της σχετικής συνολικής πολιτικής 
- τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή εφοδίων για έκτακτη εσωτερική 
χρήση σε περιπτώσεις καταστροφών σε περίοδο ειρήνης και τις υπηρεσίες 
ενημέρωσης για τα παραπάνω θέματα 
 
84.25 Πυροσβεστικές υπηρεσίες  
 
84.25.1 Πυροσβεστικές υπηρεσίες  
 
84.25.11 Υπηρεσίες κατάσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών 
(πυροπροστασίας) 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες διοίκησης και λειτουργίας τακτικών και βοηθητικών πυροσβεστικών 
δυνάμεων για την κατάσβεση και πρόληψη πυρκαγιών, που χρηματοδοτούνται 
από δημόσιες αρχές 
- τις υπηρεσίες θαλάσσιων πυροσβεστικών σκαφών 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι δασοκομικές υπηρεσίες πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, βλέπε 02.40.10 
- οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου, βλέπε 
09.10.11 
- οι υπηρεσίες κατάσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών σε αεροδρόμια και 
παρέχονται από μη ειδικευμένες μονάδες, βλέπε 52.53.19 
 
84.25.19 Άλλες πυροσβεστικές υπηρεσίες  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από 
πυροσβεστικά σώματα: 
- καταπολέμηση πλημμυρών και άλλων θεομηνιών, επιτήρηση ακτών και 
επιχειρήσεις διάσωσης σε ελεύθερα ύδατα και σε βουνά και παρόμοιες 
δραστηριότητες που εκτελούνται από αστυνομικές δυνάμεις, βλέπε 84.24.11 
 
84.3 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης  
 
84.30 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης  
 
84.30.1 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης  
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες μη υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, βλέπε 65.30.1 
- οι υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος), 
βλέπε 88.10, 88.9 
 
84.30.11 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τα 
επιδόματα ασθένειας, μητρότητας ή προσωρινής αναπηρίας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες διοίκησης και λειτουργίας που σχετίζονται με την κοινωνική 
ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επιδομάτων για απώλεια 
εισοδήματος λόγω ασθένειας, τοκετού ή προσωρινής αναπηρίας. 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρείται: 
- η διαχείριση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, βλέπε 84.12.12 
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84.30.12 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα δημοσίων υπαλλήλων· επιδόματα γήρατος, 
αναπηρίας ή επιζώντος συζύγου, εκτός όσων προορίζονται για τους 
δημόσιους υπαλλήλους  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες για τα συνταξιοδοτικά συστήματα δημοσίων 
υπαλλήλων και τα επιδόματα γήρατος, αναπηρίας ή επιζώντος συζύγου εκτός 
όσων προορίζονται για τους δημόσιους υπαλλήλους 
- τις υπηρεσίες διοίκησης και λειτουργίας που σχετίζονται με τα συστήματα 
συνταξιοδότησης και παροχών αναπηρίας για τους δημόσιους υπαλλήλους και 
τους επιζώντες αυτών, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών συστημάτων 
κοινωνικής βοήθειας για την κάλυψη μόνιμης απώλειας εισοδήματος λόγω μερικής 
ή ολικής αναπηρίας. 
 
84.30.13 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τα 
επιδόματα ανεργίας  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες διοίκησης, λειτουργίας και υποστήριξης, που σχετίζονται με τα 
συστήματα επιδομάτων ανεργίας. Περιλαμβάνονται οι πληρωμές που 
καταβάλλονται στο πλαίσιο συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ή άλλων κρατικών 
συστημάτων για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος λόγω ανεργίας. 
 
84.30.14 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τα 
οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα τέκνων  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις δημόσιες υπηρεσίες διοίκησης, λειτουργίας και υποστήριξης, που 
σχετίζονται με την ενίσχυση του εισοδήματος νοικοκυριών και οικογενειών με 
εξαρτώμενα τέκνα  
- τις πληρωμές σε οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, ανεξαρτήτως του αν 
υπάρχει στο νοικοκυριό άτομο με εισόδημα 
- την καταβολή ποσού ανά τέκνο σε νοικοκυριά, ανεξάρτητα από τις ανάγκες 
Από την  υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες επιδομάτων μητρότητας, βλέπε 84.30.11 
 
ΤΟΜΕΑΣ Ο  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
85  Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
Αυτή η διαίρεση περιλαμβάνει επίσης: 

- την ειδική αγωγή για μαθητές με σωματική ή νοητική αναπηρία σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης 

 
85.1 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 
 
85.10 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 
 
85.10.1 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 
 
85.10.10 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως από νηπιαγωγεία, παιδικά 

κέντρα, προσχολικά ιδρύματα, κέντρα για πρώιμη παιδική εκπαίδευση, κέντρα 

νηπιακής εκπαίδευσης ή ειδικά νηπιακά τμήματα σε δημοτικά σχολεία. Η 

προδημοτική εκπαίδευση (ISCED επίπεδο 2) ορίζεται ως το αρχικό στάδιο της 

οργανωμένης διδασκαλίας, που έχει πρωτίστως σχεδιασθεί για να εισαγάγει τα 

πολύ νεαρά παιδιά σε ένα πλαίσιο σχολικού τύπου, δηλαδή για να αποτελέσει μια 

γέφυρα ανάμεσα στο σπίτι και ένα περιβάλλον που στηρίζεται στο σχολείο. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

-  οι υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας παιδιών, βλέπε 88.91.1 

 
85.2 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
 
85.20 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
85.20.1 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο ISCED 1, το οποίο 

περιλαμβάνει προγράμματα σχεδιασμένα για να προσφέρουν στους μαθητές 

αρχική βασική εκπαίδευση στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά, 

παράλληλα με μία στοιχειώδη κατανόηση άλλων θεμάτων όπως ιστορία, 

γεωγραφία, φυσική, κοινωνική επιστήμη, τέχνη και μουσική. 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες που σχετίζονται με προγράμματα μάθησης , ανάγνωσης και 

γραφής για ενήλικες σε αυτό το επίπεδο. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας παιδιών, βλέπε 88.91.1 

 
85.20.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 
85.20.12 Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 
85.3 Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
 
85.31 Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
 
85.31.1 Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 



 319

85.31.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις επιγραμμικές υπηρεσίες επιπέδου ISCED 2, οι οποίες έχουν σαν γενικό στόχο 

τη συμπλήρωση των βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που παρέχονται στο 

πρωτοβάθμιο επίπεδο, αν και η διδασκαλία εστιάζεται, τυπικά, περισσότερο σε 

επιμέρους θέματα, ενώ χρησιμοποιούνται συχνά πιο ειδικευμένοι καθηγητές, οι 

οποίοι διδάσκουν μαθήματα της δικής τους ειδικότητας. Οι υπηρεσίες αυτές 

καλύπτουν την εκπαίδευση, η οποία δεν έχει  σχεδιασθεί ειδικά για να 

προετοιμάσει τους μετέχοντες για μια συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματικής 

δραστηριότητας ή ειδικευμένης εργασίας ή για ένταξη σε προγράμματα 

συμπληρωματικής επαγγελματικής ή τεχνικής κατάρτισης.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή προγραμμάτων μάθησης, 

ανάγνωσης και γραφής για ενήλικες σε αυτό το επίπεδο  

 
85.31.12 Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες επιπέδου ISCED 2, οι οποίες έχουν σαν γενικό 

στόχο τη συμπλήρωση των βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που παρέχονται στο 

πρωτοβάθμιο επίπεδο, αν και η διδασκαλία εστιάζεται τυπικά περισσότερο σε 

επιμέρους θέματα, ενώ χρησιμοποιούνται συχνά πιο ειδικευμένοι καθηγητές, οι 

οποίοι διδάσκουν μαθήματα της δικής τους ειδικότητας. Οι υπηρεσίες αυτές 

καλύπτουν την εκπαίδευση, η οποία δεν έχει ειδικά σχεδιασθεί για να προετοιμάσει 

τους μετέχοντες για μια συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας ή 

ειδικευμένης εργασίας ή για ένταξη σε προγράμματα συμπληρωματικής 

επαγγελματικής ή τεχνικής κατάρτισης.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή προγραμμάτων μάθησης 

ανάγνωσης και γραφής για ενήλικες σε αυτό το επίπεδο  

 
85.31.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
 
85.31.14 Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   
 
85.32 Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
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85.32.1 Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  
Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες, που δεν ορίζονται ανάλογα με το επίπεδο και 

αφορούν την ψυχαγωγία, τα χόμπι και την προσωπική εξέλιξη, βλέπε 85.5 

- οι υπηρεσίες σχολής οδηγών που δεν απευθύνονται σε επαγγελματίες οδηγούς, 

βλέπε 85.53.11 

- οι  υπηρεσίες κατάρτισης στο πλαίσιο της εργασίας, που αποτελούν μέρος των 

υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, χωρίς την παροχή καταλύματος, βλέπε 88.10.13, 

88.99.13 

85.32.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις επιγραμμικές υπηρεσίες επιπέδου ISCED 2, οι οποίες έχουν σαν γενικό στόχο 

τη συμπλήρωση των βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που παρέχονται στο 

πρωτοβάθμιο επίπεδο, αν και η διδασκαλία εστιάζεται, τυπικά, περισσότερο σε 

επιμέρους θέματα, ενώ χρησιμοποιούνται συχνά πιο ειδικευμένοι καθηγητές, οι 

οποίοι διδάσκουν μαθήματα της δικής τους ειδικότητας. Οι υπηρεσίες αυτές 

καλύπτουν την εκπαίδευση, η οποία προετοιμάζει τους μετέχοντες για άμεση 

ένταξη, χωρίς περαιτέρω κατάρτιση, σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η επιτυχής 

ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικών 

προσόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 
85.32.12 Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες επιπέδου ISCED 2, οι οποίες έχουν σαν γενικό 

στόχο τη συμπλήρωση των βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που παρέχονται στο 

πρωτοβάθμιο επίπεδο, αν και η διδασκαλία εστιάζεται, τυπικά, περισσότερο σε 

επιμέρους θέματα, ενώ χρησιμοποιούνται συχνά πιο ειδικευμένοι καθηγητές, οι 

οποίοι διδάσκουν μαθήματα της δικής τους ειδικότητας. Οι υπηρεσίες αυτές 

καλύπτουν την εκπαίδευση, η οποία προετοιμάζει τους μετέχοντες για άμεση 

ένταξη, χωρίς περαιτέρω κατάρτιση, σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η επιτυχής 

ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικών 

προσόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
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85.32.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής 
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες (ISCED επίπεδο 3), με υψηλότερο βαθμό 

ειδίκευσης, όπου οι καθηγητές έχουν μεγαλύτερη κατάρτιση και εξειδίκευση στο 

αντικείμενό τους σε σύγκριση με το επίπεδο 2. Συχνά, σε αυτό το επίπεδο, 

υπάρχουν διάφορες κατευθύνσεις και είδη προγραμμάτων. Γενικά, η ολοκλήρωση 

της εκπαίδευσης επιπέδου 3 αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για εισαγωγή στα 

προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες αυτής της υποκατηγορίας 

καλύπτουν την εκπαίδευση η οποία προετοιμάζει τους μετέχοντες για άμεση 

ένταξη, χωρίς περαιτέρω κατάρτιση, σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η επιτυχής 

ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικών 

προσόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.    

85.32.14 Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για προγράμματα (ISCED επίπεδο 3), με 

υψηλότερο βαθμό ειδίκευσης, όπου οι καθηγητές έχουν μεγαλύτερη κατάρτιση και 

εξειδίκευση στο αντικείμενό τους σε σύγκριση με το επίπεδο 2. Συχνά, σε αυτό το 

επίπεδο, υπάρχουν διάφορες κατευθύνσεις και είδη προγραμμάτων. Γενικά, η 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης επιπέδου 3 αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για 

εισαγωγή στα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες αυτής της 

υποκατηγορίας καλύπτουν την εκπαίδευση η οποία προετοιμάζει τους μετέχοντες 

για άμεση ένταξη, χωρίς περαιτέρω κατάρτιση, σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η 

επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών οδηγεί στην απόκτηση 

επαγγελματικών προσόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας.    

 
85.4 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 
85.41 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
 
85.41.1 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες διδασκαλίας τέχνης και γλωσσών για ψυχαγωγία, χόμπι ή 

προσωπική εξέλιξη, βλέπε 85.52.1 
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- οι υπηρεσίες σχολής οδηγών που δεν απευθύνονται σε επαγγελματίες οδηγούς, 

βλέπε 85.53.11 

- οι υπηρεσίες κατάρτισης στο πλαίσιο της εργασίας που αποτελούν μέρος των 

υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας χωρίς την παροχή καταλύματος, βλέπε 88.10.13, 

88.99.13 

 
85.41.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις επιγραμμικές υπηρεσίες για προγράμματα (ISCED επίπεδο 4) τα οποία, αν και 

παρέχονται αφού ολοκληρώσουν οι μαθητές την ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, δεν μπορούν να θεωρηθούν τριτοβάθμια εκπαίδευση επειδή, από 

πλευράς περιεχομένου, τα προγράμματα αυτά δεν είναι σημαντικά πιο προηγμένα 

από εκείνα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται είτε για σύντομα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν τους φοιτητές στην αγορά 

εργασίας, ή για προγράμματα με ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο, που έχουν 

ειδικά σχεδιασθεί για να προετοιμάζουν τους φοιτητές για είσοδο στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρακολούθησαν προηγουμένως ένα 

πρόγραμμα μαθημάτων (επιπέδου 3), το οποίο όμως δεν περιλάμβανε τα στοιχεία 

που απαιτούνται για την ένταξη τους σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι υπηρεσίες αυτής της υποκατηγορίας καλύπτουν την εκπαίδευση που δεν έχει 

σχεδιασθεί ειδικά για να προετοιμάζει τους μετέχοντες για συγκεκριμένη κατηγορία 

επαγγέλματος ή ειδικευμένης εργασίας ή για την είσοδο τους σε προγράμματα 

συμπληρωματικής επαγγελματικής ή τεχνικής εκπαίδευσης.    

 
85.41.12 Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής 
εκπαίδευσης 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για προγράμματα (ISCED επίπεδο 4) τα οποία, 

αν και παρέχονται αφού ολοκληρώσουν οι μαθητές την ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, δεν μπορούν να θεωρηθούν τριτοβάθμια εκπαίδευση επειδή, από 

πλευράς περιεχομένου, τα προγράμματα αυτά δεν είναι σημαντικά πιο προηγμένα 

από εκείνα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται είτε για σύντομα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν τους φοιτητές στην αγορά 

εργασίας, ή για προγράμματα με ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο, που έχουν 

ειδικά σχεδιασθεί για να προετοιμάζουν τους φοιτητές για είσοδο στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρακολούθησαν προηγουμένως ένα 
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πρόγραμμα μαθημάτων (επιπέδου 3), το οποίο όμως δεν περιλάμβανε τα στοιχεία 

που απαιτούνται για την ένταξη τους σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι υπηρεσίες αυτής της υποκατηγορίας καλύπτουν την εκπαίδευση που δεν έχει 

σχεδιασθεί ειδικά για να προετοιμάζει τους μετέχοντες για συγκεκριμένη κατηγορία 

επαγγέλματος ή ειδικευμένης εργασίας ή για την είσοδο τους σε προγράμματα 

συμπληρωματικής επαγγελματικής ή τεχνικής εκπαίδευσης.    

 
85.41.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις επιγραμμικές υπηρεσίες για προγράμματα (ISCED επίπεδο 4) τα οποία, αν και 

παρέχονται αφού ολοκληρώσουν οι μαθητές την ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, δεν μπορούν να θεωρηθούν τριτοβάθμια εκπαίδευση επειδή, από 

πλευράς περιεχομένου, τα προγράμματα αυτά δεν είναι σημαντικά πιο προηγμένα 

από εκείνα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται είτε για σύντομα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν τους φοιτητές στην αγορά 

εργασίας, ή για προγράμματα με ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο, που έχουν 

ειδικά σχεδιασθεί για να προετοιμάζουν τους φοιτητές για είσοδο στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρακολούθησαν προηγουμένως ένα 

πρόγραμμα μαθημάτων (επιπέδου 3), το οποίο όμως δεν περιλάμβανε τα στοιχεία 

που απαιτούνται για την ένταξη τους σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι υπηρεσίες αυτής της υποκατηγορίας καλύπτουν την εκπαίδευση η οποία 

προετοιμάζει τους μετέχοντες για άμεση ένταξη, χωρίς περαιτέρω κατάρτιση, σε 

συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών 

οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας.    

 
85.41.14 Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για προγράμματα (ISCED επίπεδο 4) τα οποία, 

αν και παρέχονται αφού ολοκληρώσουν οι μαθητές την ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, δεν μπορούν να θεωρηθούν τριτοβάθμια εκπαίδευση επειδή, από 

πλευράς περιεχομένου, τα προγράμματα αυτά δεν είναι σημαντικά πιο προηγμένα 

από εκείνα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται είτε για σύντομα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν τους φοιτητές στην αγορά 

εργασίας, ή για προγράμματα με ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο, που έχουν 
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ειδικά σχεδιασθεί για να προετοιμάζουν τους φοιτητές για είσοδο στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρακολούθησαν προηγουμένως ένα 

πρόγραμμα μαθημάτων (επιπέδου 3), το οποίο όμως δεν περιλάμβανε τα στοιχεία 

που απαιτούνται για την ένταξη τους σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι υπηρεσίες αυτής της υποκατηγορίας καλύπτουν την εκπαίδευση η οποία 

προετοιμάζει τους μετέχοντες για άμεση ένταξη, χωρίς περαιτέρω κατάρτιση, σε 

συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών 

οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας.    

 
85.42 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 
85.42.1 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που οδηγούν σε πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο 

πτυχίο. Οι εκπαιδευτικές αυτές υπηρεσίες παρέχονται σε πανεπιστήμια, κολλέγια 

και παρόμοια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες σχολών παραστατικών τεχνών που παρέχουν τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

 
85.42.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  
 
85.42.12 Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης   
 
85.42.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
 
85.42.14 Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης   
 
85.42.15  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

οδηγούν απευθείας σε προηγμένη ειδίκευση στον ερευνητικό τομέα, όπως 

διδακτορικό δίπλωμα. 
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85.42.16 Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

οδηγούν απευθείας σε προηγμένη ειδίκευση στον ερευνητικό τομέα, όπως 

διδακτορικό δίπλωμα. 

 
85.5 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης 
 
85.51 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης  
 
85.51.1 Υπηρεσίες αθλητικής  και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης  
 
85.51.10 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει την παροχή αθλητικής εκπαίδευσης από 

κατασκηνώσεις και σχολές ή από επαγγελματίες αθλητικούς εκπαιδευτές, 

καθηγητές ή προπονητές σε ομάδες ή άτομα. Εξαιρείται η παροχή τέτοιων 

υπηρεσιών από ακαδημαϊκές σχολές, κολλέγια ή πανεπιστήμια. 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας αθλημάτων (μπέιζμπολ, μπάσκετ, κρίκετ, 

ποδόσφαιρο, κλπ.) 

- τις κατασκηνώσεις, τις υπηρεσίες διδασκαλίας αθλημάτων 

- τις υπηρεσίες εκπαίδευσης των επικεφαλής των ομάδων επευφημούντων 

(cheerleaders) 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας γυμναστικής 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας κολύμβησης 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας πολεμικών τεχνών 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας παιχνιδιών με τράπουλα (όπως μπριτζ) 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας γιόγκα. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης, βλέπε 85.52 

 
85.52 Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης  
 
85.52.1 Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης 
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Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρείται η τυπική διδασκαλία των παραπάνω που 

οδηγεί σε επαγγελματικό δίπλωμα ή πτυχίο, βλ., ανάλογα με το επίπεδο 

εκπαίδευσης, βλέπε 85.2-85.4 

 
85.52.11 Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από δασκάλους χορού και στούντιο χορού. 

 
85.52.12 Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας πιάνου και άλλης μουσικής 

 
85.52.13 Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών  
85.52.19 Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας υποκριτικής (εκτός της ακαδημαϊκής) 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας φωτογραφίας (εκτός της εμπορικής) 

 
85.53 Υπηρεσίες σχολών οδηγών 
 
85.53.1 Υπηρεσίες σχολών οδηγών  
 
85.53.11 Υπηρεσίες σχολών οδηγών αυτοκινήτων 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες παροχής μαθημάτων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης 

αυτοκινήτου, λεωφορείου και μοτοσικλέτας 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες σχολών οδηγών για επαγγελματίες οδηγούς, βλέπε 85.32.1 

 
85.53.12 Υπηρεσίες σχολών οδηγών (πιλότων) αεροσκαφών και σχολών 
ιστιοπλοΐας   
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες παροχής μαθημάτων για την απόκτηση μη επαγγελματικών 

διπλωμάτων πιλότου αεροσκαφών και πλοιάρχου. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες σχολών πιλότων αεροσκαφών για επαγγελματίες πιλότους, βλέπε 

85.32.13 και 85.32.14 
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85.59 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
 
85.59.1 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες που παρέχονται από ακαδημαϊκές σχολές, κολλέγια και 

πανεπιστήμια ή εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορηγούν αντίστοιχα διπλώματα, βλ., 

ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης, βλέπε 85.2-85.4 
 
85.59.11 Υπηρεσίες σχολών γλωσσών  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας γλωσσών και ομιλητικής ευχέρειας 

 
85.59.12 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤΠ )  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες εκπαίδευσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

 
85.59.13 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων, που δεν 

ορίζονται κατά επίπεδο. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βλέπε 

85.32.1 

- οι υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που είναι εφάμιλλες εκείνων του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, βλέπε 

85.41.1-85.42.1 

- οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εκπαιδευτές, προπονητές, κλπ. 

σαν μέρος αθλητικών δραστηριοτήτων, βλέπε 85.51.10 

- οι  υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης εκτός της ακαδημαϊκής, βλέπε 85.52.1 

- οι υπηρεσίες διδασκαλίας γλωσσών και ομιλητικής ευχέρειας, βλέπε 85.59.11 

 
85.59.19  Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που δεν ορίζονται κατά επίπεδο 

- τις υπηρεσίες ακαδημαϊκής εποπτείας 

- την αντισταθμιστική αγωγή που προσφέρεται από κέντρα μάθησης 
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- τα επαναληπτικά μαθήματα για επαγγελματικές εξετάσεις 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας ταχείας ανάγνωσης 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας θρησκευτικών μαθημάτων 

- τις υπηρεσίες εκπαίδευσης ναυαγοσωστών 

- τις υπηρεσίες εκπαίδευσης επιβίωσης 

- τις υπηρεσίες διδασκαλίας της τέχνης της δημόσιας ομιλίας 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες που σχετίζονται με προγράμματα διδασκαλίας ανάγνωσης και 

γραφής για ενήλικες, βλέπε 85.20.1 

- οι υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βλέπε 85.31.1 

- οι υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βλέπε 

85.32.1 

- οι υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, που είναι εφάμιλλες εκείνων του επίσημου εκπαιδευτικού 

συστήματος, βλέπε 85.41.1, 85.42.1 

- οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εκπαιδευτές, προπονητές, κλπ. 

σαν μέρος αθλητικών δραστηριοτήτων, βλέπε 85.51.10 

- οι υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης, εκτός της ακαδημαϊκής, βλέπε 85.52.1 

- οι υπηρεσίες διδασκαλίας γλωσσών και ομιλητικής ευχέρειας, βλέπε 85.59.11 

 
85.6 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  
 
85.60 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  
 
85.60.1 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  
 
85.60.10 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών που δεν καλύπτουν 

διδασκαλία και υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες ή συστήματα, όπως: 

- εκπαιδευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 

- συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαιδευτικού προσανατολισμού 

- υπηρεσίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών διαγωνισμών 

- υπηρεσίες διεξαγωγής εκπαιδευτικών διαγωνισμών 

- διοργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές και τις 

ανθρωπιστικές επιστήμες, βλέπε 72.20.1 
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ΤΟΜΕΑΣ Π  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

86 Υπηρεσίες  ανθρώπινης υγείας  

86.1 Νοσοκομειακές υπηρεσίες  

86.10 Νοσοκομειακές υπηρεσίες  

86.10.1 Νοσοκομειακές υπηρεσίες 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες νοσοκομειακές υπηρεσίες, δηλαδή τις ιατρικές, 
διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες των γενικών νοσοκομείων (π.χ. 
κοινοτικά και περιφερειακά νοσοκομεία, νοσοκομεία μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, νοσοκομεία στρατιωτικών βάσεων και 
φυλακών) και των ειδικών νοσοκομείων (π.χ. νοσοκομεία για περιπτώσεις ψυχικής 
υγείας και κατάχρησης ουσιών, νοσοκομεία για λοιμώδεις νόσους, μαιευτήρια, 
ειδικά σανατόρια) 

Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται, κυρίως, σε εσωτερικούς ασθενείς και 
παρέχονται κάτω από την άμεση εποπτεία ιατρών: 

• ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες 

• εργαστηριακές και τεχνικές υπηρεσίες 

• υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών, χειρουργείου, κλπ. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, βλέπε 
86.21.10, 86.21.1 

 

86.10.11 Νοσοκομειακές υπηρεσίες χειρουργείου 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις χειρουργικές υπηρεσίες που παρέχονται κάτω από τον έλεγχο ιατρών σε 
εσωτερικούς ασθενείς, με σκοπό την ίαση, την αποκατάσταση ή/και τη διατήρηση 
της υγείας ενός ασθενή 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι οδοντιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσοκομεία, βλέπε 86.23.11 

 

86.10.12 Γυναικολογικές και μαιευτικές νοσοκομειακές υπηρεσίες  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις γυναικολογικές και μαιευτικές υπηρεσίες που παρέχονται κάτω από τον 
έλεγχο ιατρών σε εσωτερικούς ασθενείς, με σκοπό την ίαση, την αποκατάσταση 
ή/και τη διατήρηση της υγείας ενός ασθενή 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
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- τις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
ιατρικών αγωγών όπως στείρωση και διακοπή της κύησης, με παροχή 
καταλύματος   

 

86.10.13 Νοσοκομειακές υπηρεσίες αποκατάστασης  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες αποκατάστασης που παρέχονται κάτω από τον έλεγχο ιατρών σε 
εσωτερικούς ασθενείς, με σκοπό την ίαση, την αποκατάσταση ή/και τη διατήρηση 
της υγείας ενός ασθενή 

 

86.10.14 Νοσοκομειακές ψυχιατρικές υπηρεσίες  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις ψυχιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται κάτω από τον έλεγχο ιατρών σε 
εσωτερικούς ασθενείς, με σκοπό την ίαση, την αποκατάσταση ή/και τη διατήρηση 
της υγείας ενός ασθενή  

 

86.10.15 Άλλες νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρέχονται από ιατρούς 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρέχονται κάτω από τον έλεγχο ιατρών σε 
εσωτερικούς ασθενείς, με σκοπό την ίαση, την αποκατάσταση ή/και τη διατήρηση 
της υγείας ενός ασθενή 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες υγείας για στρατιωτικό προσωπικό σε νοσοκομεία εκστρατείας, 
βλέπε 84.22.11 

- οι υπηρεσίες ιδιωτικών ιατρικών συμβούλων σε εσωτερικούς ασθενείς, βλέπε 
86.2 

 

86.10.19 Άλλες νοσοκομειακές υπηρεσίες  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες νοσοκομειακές υπηρεσίες (φαρμακευτικές υπηρεσίες, νοσηλευτικές 
υπηρεσίες και εργαστηριακές και τεχνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
ακτινολογικών και αναισθησιολογικών υπηρεσιών, κλπ.) 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες εργαστηριακών δοκιμών και επιθεωρήσεων για όλα τα είδη υλικών 
και προϊόντων, εκτός των ιατρικών, βλέπε 71.20.1 

- οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, βλέπε 75.00.1 

- οι υπηρεσίες ασθενοφόρων, βλέπε 86.90.14 

- οι υπηρεσίες δοκιμών ιατρικών εργαστηρίων, βλέπε 86.90.15 
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86.2 Υπηρεσίες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

 

86.21 Υπηρεσίες γενικής ιατρικής  

 

86.21.1 Υπηρεσίες γενικής ιατρικής  

 

86.21.10 Υπηρεσίες γενικής ιατρικής  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες γενικής ιατρικής που συνίστανται στην πρόληψη, τη διάγνωση και 
τη θεραπεία από ιατρούς σωματικών και ψυχικών παθήσεων, όπως: 

• ιατρικές επισκέψεις 

• προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (τσεκάπ), κλπ. 

Οι υπηρεσίες αυτές δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ασθένειες ή    

ανατομικές περιοχές. Μπορούν να παρέχονται σε ιατρεία παθολόγων και 
εξωτερικά    

ιατρεία, στο σπίτι, σε επιχειρήσεις, σχολεία, κλπ. ή τηλεφωνικώς, μέσω του 
Διαδικτύου ή    

με άλλο τρόπο. 

   

86.22 Υπηρεσίες ειδικής ιατρικής  

  

86.22.1 Υπηρεσίες ειδικής ιατρικής 

Οι υπηρεσίες ιατρείου ειδικού ιατρού μπορούν να παρέχονται στο ιατρείο ειδικών 
ιατρών   καθώς και από εξωτερικά ιατρεία, στο σπίτι , σε επιχειρήσεις, σχολεία, κλπ. 
τηλεφωνικώς, μέσω του Διαδικτύου ή με άλλο τρόπο. 

86.22.11 Υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

   - την ανάλυση και ερμηνεία ιατρικών εικόνων (ακτινογραφίες, 
ηλεκτροκαρδιογραφήματα, ενδοσκοπήσεις και παρόμοια) 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

   - οι νοσοκομειακές υπηρεσίες σε εσωτερικούς ασθενείς, βλέπε 86.10.1 

   - οι υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων, βλ. 86.90.15 

    

86.22.19 Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

   - τις υπηρεσίες ιατρικών επισκέψεων στις ειδικότητες της παιδιατρικής, της   
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γυναικολογίας-μαιευτικής, νευρολογίας και ψυχιατρικής και διάφορες ιατρικές 
υπηρεσίες 

- τις υπηρεσίες προ-χειρουργικών επισκέψεων 

- τις υπηρεσίες θεραπευτικής αγωγής σε εξωτερικά ιατρεία, όπως αιμοκάθαρση, 
ινσουλινοθεραπεία, αναπνευστική αγωγή, ακτινοθεραπεία και παρόμοιες θεραπείες 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

-  οι νοσοκομειακές υπηρεσίες σε εσωτερικούς ασθενείς, βλέπε 86.10.1 

- οι οδοντιατρικές υπηρεσίες, βλέπε 86.23.1 

- οι υπηρεσίες που παρέχονται από μαίες, βλέπε 86.90.11 

- οι υπηρεσίες νοσηλευτριών, βλέπε 86.90.12 

- οι ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες, βλέπε 86.90.13 

- οι υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων, βλέπε 86.90.15 

- οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για οικογενειακό προγραμματισμό χωρίς ιατρική 
θεραπεία, βλέπε 88.99.19 

 

86.23 Οδοντιατρικές υπηρεσίες  

 

86.23.1 Οδοντιατρικές υπηρεσίες  

 

86.23.11 Ορθοδοντικές υπηρεσίες  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις ορθοδοντικές υπηρεσίες, π.χ. θεραπεία προβολής οδόντων, σταυροειδούς 
σύγκλισης, υπερκάλυψης κάτω οδόντων, κλπ., συμπεριλαμβανομένης της οδοντικής 
χειρουργικής.   ακόμη και όταν παρέχονται σε εσωτερικούς ασθενείς σε νοσοκομεία  

- άλλες ειδικευμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες, π.χ. στον τομέα της ορθοδοντικής, της 
παιδοδοντιατρικής, της περιοδοντολογίας, της ενδοδοντολογίας και της ανάπλασης  

 

86.23.19 Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων που προσβάλλουν ασθενείς ή 
ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας και τις υπηρεσίες που αποσκοπούν στη 
θεραπεία των οδοντικών παθήσεων. 

Οι οδοντιατρικές αυτές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται σε ιατρεία , όπως εκείνα 
που ανήκουν σε σχολεία, επιχειρήσεις, οίκους ευγηρίας, όπως επίσης και σε ιδιωτικά 
ιατρεία. 

Καλύπτουν υπηρεσίες στον τομέα της γενικής οδοντιατρικής, όπως οδοντιατρικές 
εξετάσεις ρουτίνας, προληπτική οδοντιατρική φροντίδα, θεραπεία τερηδόνας, κλπ. 

 

86.9 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία  
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86.90 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία  

 

86.90.1 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία  

86.90.11 Υπηρεσίες εγκυμοσύνης  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
εξουσιοδοτημένα άτομα, εκτός ιατρών: 

- υπηρεσίες όπως παρακολούθηση στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού 

- παρακολούθηση της μητέρας μετά τον τοκετό 

- υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, που περιλαμβάνουν ιατρική θεραπεία 

 

86.90.12 Υπηρεσίες νοσοκόμου  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
εξουσιοδοτημένα άτομα, εκτός ιατρών: 

- υπηρεσίες στον τομέα της νοσηλευτικής φροντίδας (χωρίς εισαγωγή), παροχή 
συμβουλών και πρόληψης σε ασθενείς στο σπίτι,  παροχή φροντίδας σε μητέρες, 
υγιεινή παιδιών, κλπ. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας κατ’ οίκον, βλέπε 87.10.10 

 

86.90.13 Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
εξουσιοδοτημένα άτομα, εκτός ιατρών: 

- υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργασιοθεραπείας, κλπ. 

 

86.90.14 Υπηρεσίες ασθενοφόρων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει : 

- τις υπηρεσίες μεταφοράς ασθενών με ασθενοφόρο, με ή χωρίς εξοπλισμό 
ανάνηψης ή ιατρικό προσωπικό 

 

86.90.15 Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες μη ιατρικών εργαστηριακών δοκιμών, βλέπε 71.20.1 

- οι  υπηρεσίες δοκιμών στον τομέα της υγιεινής των τροφίμων, βλέπε 71.20.11 

 

86.90.16 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων 
μεταμόσχευσης  
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει : 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από τράπεζες αίματος, σπέρματος, εμβρύων, ιστών 
και οργάνων μεταμόσχευσης, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και 
ταξινόμησης των διαθέσιμων δειγμάτων, της ταύτισης μεταξύ δειγμάτων δοτών και 
δυνητικών αποδεκτών, κλπ. 

86.90.17 Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει : 

- τις υπηρεσίες διαγνωστικής απεικόνισης χωρίς ανάλυση ή ερμηνεία, π.χ. 
ακτινογραφίες, υπέρηχοι, μαγνητικές τομογραφίες, κλπ. 

 

86.90.18 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
εξουσιοδοτημένα άτομα, εκτός ιατρών: 

- υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχονται από ψυχαναλυτές, ψυχολόγους και 
ψυχοθεραπευτές 

 

86.90.19 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας πδκα, όπως 
απασχολησιοθεραπεία, βελονισμός, αρωματοθεραπεία, λογοθεραπεία, 
ομοιοπαθητική, διατροφική θεραπεία,κλπ. 

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από εξουσιοδοτημένα άτομα, εκτός ιατρών. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- υπηρεσίες όπως η φυσικοθεραπεία και η εργασιοθεραπεία, βλέπε 86.90.13 

 

87 Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον  

 

87.1 Υπηρεσίες νοσοκομειακής φροντίδας (αποκλειστικού νοσοκόμου) κατ’ 
οίκον  

 

87.10 Υπηρεσίες νοσοκομειακής φροντίδας (αποκλειστικού νοσοκόμου) κατ’ 
οίκον  

 

87.10.1 Υπηρεσίες νοσοκομειακής φροντίδας (αποκλειστικού νοσοκόμου) κατ’ 
οίκον  

 

87.10.10 Υπηρεσίες νοσοκομειακής φροντίδας (αποκλειστικού νοσοκόμου) 
κατ’ οίκον 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 
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- τη συνδυασμένη παροχή καταλύματος και ιατρικών υπηρεσιών χωρίς την επίβλεψη 
ιατρού, που να βρίσκεται στον χώρο, π.χ. ιδιωτικές κλινικές, οίκοι ευγηρίας με 
νοσηλευτική φροντίδα, αναρρωτήρια, και αναπαυτήρια με νοσηλευτική φροντίδα. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματίες υγείας, βλέπε 
διαίρεση 86 

- οι κατ’ οίκον υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα, χωρίς ή με ελάχιστη νοσηλευτική 
φροντίδα, βλέπε 87.30.11 

- οι υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος, όπως εκείνες που 
παρέχονται από ορφανοτροφεία, οικοτροφεία και εστίες για παιδιά, προσωρινά 
καταφύγια για αστέγους, βλέπε 87.90.1  

 

87.2 Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για περιπτώσεις διανοητικής υστέρησης, 
ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών  

 

87.20 Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για περιπτώσεις διανοητικής 
υστέρησης, ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών  

 

87.20.1 Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για περιπτώσεις διανοητικής 
υστέρησης, ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από ιδρύματα για τη θεραπεία του αλκοολισμού 
και της τοξικομανίας, ψυχιατρικά αναρρωτήρια για άτομα με συναισθηματικές 
διαταραχές, ιδρύματα για άτομα με διανοητική καθυστέρηση, οίκους επανένταξης 
για άτομα με ψυχικές διαταραχές 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματίες για διανοητική 
καθυστέρηση, ψυχικές νόσους και κατάχρηση ουσιών, βλέπε 86.10 

- οι κοινωνικές υπηρεσίες με παροχή καταλύματος, όπως τα προσωρινά 
καταφύγια για αστέγους, βλέπε 87.90.11 

 

87.20.11 Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για παιδιά που πάσχουν από 
διανοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών  

 

87.20.12 Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για ενήλικες που πάσχουν από 
διανοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών  

 

87.3 Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για ηλικωμένους και άτομα με 
αναπηρία  
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87.30 Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για ηλικωμένους και άτομα με 
αναπηρία  

 

87.30.1 Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για ηλικωμένους και άτομα με 
αναπηρία 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από εγκαταστάσεις υποβοηθούμενης διαβίωσης 
και αναπαυτήρια χωρίς νοσηλευτική φροντίδα 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η παροχή καταλύματος σε συνδυασμό με ιατρικές υπηρεσίες κάτω από τον 
έλεγχο ιατρών, βλέπε 86.10.1 

- η παροχή καταλύματος σε συνδυασμό με ιατρικές υπηρεσίες κάτω από έλεγχο 
ιατρού, βλέπε 87.10.10 

- οι υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος όπου η ιατρική 
θεραπεία ή η εκπαίδευση δεν αποτελούν σημαντικά στοιχεία, βλέπε 87.90 

 

87.30.11 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω 
οικοτροφείων σε ηλικιωμένους  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες κοινωνικής βοηθείας που καλύπτουν υπηρεσίες φροντίδας όλο το 
24ωρο από οίκους ευγηρίας συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών των 
συνταξιοδοτικών κοινοτήτων συνεχούς φροντίδας, των γηροκομείων με ελάχιστη 
νοσηλευτική φροντίδα. 

 

87.30.12 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω 
οικοτροφείων σε παιδιά και νέους με αναπηρίες  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας που καλύπτουν υπηρεσίες φροντίδας όλο το 
24ωρο από ιδρύματα για παιδιά και νεαρά άτομα με σωματικές ή διανοητικές 
αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν προβλήματα όρασης, 
ακοής ή ομιλίας 

 

87.30.13 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω 
οικοτροφείων σε ενήλικες με αναπηρίες  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας που καλύπτουν υπηρεσίες φροντίδας όλο το 
24ωρο από ιδρύματα για ενήλικες με σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή ομιλίας 

 

87.9 Άλλες υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον  
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87.90 Άλλες υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον  

 

87.90.1 Άλλες υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον 

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες χρηματοδότησης και διαχείρισης προγραμμάτων υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης, βλέπε 84.30.1 

- οι  υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, βλέπε 87.10.10 

- οι δραστηριότητες παροχής προσωρινού καταφύγιου για θύματα καταστροφών, 
βλέπε 88.99.10 

 

87.90.11 Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος σε 
παιδιά και νέους  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας σε χώρους διαμονής, που καλύπτουν  
υπηρεσίες φροντίδας όλο το 24ωρο για παιδιά και νέους, π.χ. κοινωνικές 
υπηρεσίες για ορφανοτροφεία, εστίες για παιδιά που χρειάζονται προστασία, 
αναμορφωτήρια ανηλίκων, κλπ. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες φροντίδας σε χώρους διαμονής για παιδιά που πάσχουν από 
διανοητική καθυστέρηση, ψυχική υγεία και κατάχρηση ουσιών, βλέπε 87.20.11 

- οι υπηρεσίες υιοθεσίας 

 

87.90.12 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος για 
κακοποιημένες γυναίκες  

 

87.90.13 Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος για 
ενήλικες   

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας σε χώρους διαμονής, που καλύπτουν  
υπηρεσίες φροντίδας όλο το 24ωρο για ενήλικες, π.χ. : 

- εστίες για ανύπαντρες μητέρες και τα παιδιά τους 

- προσωρινά καταφύγια για αστέγους  

- ομαδικοί ξενώνες επανένταξης για άτομα με κοινωνικά ή προσωπικά 
προβλήματα 

- ξενώνες επανένταξης για εγκληματίες και παραβάτες 

- άλλες υπηρεσίες κοινωνικής αποκατάστασης 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες φροντίδας σε χώρους διαμονής για ενήλικους που πάσχουν από 
διανοητική καθυστέρηση, ψυχική υγεία και κατάχρηση ουσιών, βλέπε 87.20.12 
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- οι υπηρεσίες φροντίδας σε χώρους διαμονής για ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές 
ανάγκες, βλέπε 87.30.1 

 

88 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος  

 

88.1 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία  

 

88.10 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία  

 

88.10.1 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες χρηματοδότησης και διαχείρισης προγραμμάτων υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης, βλέπε 84.30.11 

 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους  

 

88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας  φροντίδας ηλικιωμένων  

 

88.10.13 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με 
αναπηρίες  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης και στήριξης για άτομα με 
αναπηρίες, με την προϋπόθεση ότι το εκπαιδευτικό σκέλος είναι περιορισμένο. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες, όπου 
υπερέχει το εκπαιδευτικό σκέλος, βλέπε διαίρεση 85 

 

88.10.14 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με 
αναπηρίες   

 

88.10.15 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες  

Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας για ανάπηρους ενήλικες 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για ανάπηρα παιδιά, βλέπε 88.91.12 
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88.9 Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 

 

88.91 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά  

 

88.91.1 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά  

 

88.91.11 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν 
παιδιά με αναπηρία  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις κοινωνικές υπηρεσίες εκτός χώρων διαμονής που συνίστανται στην παροχή 
ημερήσιου καταλύματος και στοιχειώδους διδασκαλίας σε συνδυασμό με παιχνίδια 
σε νηπιαγωγεία και άλλες εγκαταστάσεις η ημερήσιας φροντίδας παιδιών.  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών βλέπε 88.91.13 

 

88.91.12 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις κοινωνικές υπηρεσίες εκτός χώρων διαμονής που συνίστανται στην παροχή 
ημερήσιου καταλύματος και στοιχειώδους διδασκαλίας σε συνδυασμό με παιχνίδια 
για παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες. 

 

88.91.13 Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών  

 

88.99 Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος  

π.δ.κ.α.  

 

88.99.1 Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 
π.δ.κ.α.  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες χρηματοδότησης και διαχείρισης προγραμμάτων υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης, βλέπε 84.30.1 

 

88.99.11 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές 
με τα παιδιά  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών πδκα και παρέχονται σε 
άτομα και οικογένειες, συνήθως στους γονείς των παιδιών, στην οικία τους ή 
αλλού.   
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Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να αφορούν προβλήματα συμπεριφοράς και άλλα 
προβλήματα των παιδιών, π.χ. προβλήματα διαλυμένης οικογένειας, σχολικά 
προβλήματα, αναπτυξιακά προβλήματα, πρόληψη βίαιης συμπεριφοράς εναντίον 
παιδιών, υπηρεσίες παρέμβασης σε κρίσεις, υπηρεσίες υιοθεσίας, κλπ. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο σπίτι, βλέπε 86.90.12 

 

88.99.12 Υπηρεσίες μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες πρόνοιας που δεν περιλαμβάνουν υπηρεσίες παροχής 
καταλύματος, π.χ. υπηρεσίες καθορισμού επιλεξιμότητας για παροχή κοινωνικής 
βοήθειας, επιδομάτων ενοικίου και κουπονιών τροφίμων 

- εγκαταστάσεις ημερήσιας φροντίδας για αστέγους και άλλες κοινωνικά ασθενείς 
ομάδες 

- υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού  

- υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα πιστώσεων και χρεών 

- κοινοτικές ή συνοικιακές υπηρεσίες  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο σπίτι, βλέπε 86.90.12 

- οι υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας για ηλικιωμένους και ανάπηρους 
ενήλικες, βλέπε 88.10.12, 88.10.15 

 

88.99.13 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για ανέργους  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης και στήριξης για ανέργους, με την 
προϋπόθεση ότι το σκέλος της εκπαίδευσης θα είναι περιορισμένο 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης όπου το σκέλος της εκπαίδευσης 
υπερέχει, βλ. διαίρεση 85 

- οι υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης και στήριξης για άτομα με 
αναπηρία όπου το σκέλος της εκπαίδευσης είναι περιορισμένο, βλέπε 88.10.13 

 

88.99.19 Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- άλλες κοινωνικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνουν την παροχή καταλύματος, 
π.χ. υπηρεσίες καθοδήγησης σε θέματα γάμου, υπηρεσίες καθοδήγησης που 
παρέχονται σε άτομα που έχουν απολυθεί υπό όρους ή τελούν υπό δικαστική 
επιτήρηση, υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας σε θύματα καταστροφών, πρόσφυγες 
ή μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παροχής προσωρινού 
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καταλύματος, τις φιλανθρωπικές υπηρεσίες όπως οι έρανοι ή άλλες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας. 
 
ΤΟΜΕΑΣ Ρ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ   

 

90 Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας  

 

90.0 Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας  

 

90.01 Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος  

 

90.01.1 Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος  

 

90.01.10 Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχουν ηθοποιοί, αναγνώστες, τραγουδιστές, μουσικοί, 
χορευτές, κασκαντέρ, παρουσιαστές/οικοδεσπότες τηλεοπτικών εκπομπών, 
ομιλητές, αφηγητές, καλλιτέχνες τσίρκου και άλλοι καλλιτέχνες 

- τις υπηρεσίες ανεξάρτητων μοντέλων 

 

90.02 Υπηρεσίες υποστηρικτικές των  τεχνών του θεάματος   

 

90.02.1 Υπηρεσίες υποστηρικτικές των  τεχνών του θεάματος  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες προσωπικών θεατρικών ή καλλιτεχνικών ιμπρεσάριων, βλέπε 
74.90.20 

- οι υπηρεσίες διανομής ρόλων (κάστινγκ), βλέπε 78.10.12 

 

90.02.11 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης για: 

• παραστάσεις θεάτρου, όπερας, μπαλέτου, μουσικής και συναυλίες 

• παραστάσεις κουκλοθέατρου 

• παραστάσεις τσίρκου 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης πυροτεχνημάτων και παραστάσεων 
«ήχος και φως»  

 

90.02.12 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες προβολής και οργάνωσης για: 

• παραστάσεις θέατρου, όπερας, μπαλέτου, μουσικής και συναυλίες 

• παραστάσεις κουκλοθέατρου 

• παραστάσεις τσίρκου 

 

90.02.19 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των  τεχνών του θεάματος  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες διαχείρισης των δικαιωμάτων που συνδέονται με καλλιτεχνικά, 
λογοτεχνικά και μουσικά έργα, εκτός των κινηματογραφικών και ραδιοτηλεοπτικών 
έργων  

- τις υπηρεσίες υποστήριξης των παραστατικών τεχνών που παρέχονται από 
σκηνογράφους, ενδυματολόγους και σχεδιαστές φωτισμού 

- άλλες βοηθητικές υπηρεσίες για τις παραστατικές τέχνες π.δ.κ.α. (λειτουργία 
θεατρικών σκηνικών και παραπετασμάτων βάθους, εξοπλισμός φωτισμού και ήχου 
για τις παραστατικές τέχνες) 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες διαχείρισης των κινηματογραφικών δικαιωμάτων, βλέπε 59.13.12  

 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία  

 

90.03.1 Καλλιτεχνική δημιουργία  

 

90.03.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και 
άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες μεμονωμένων καλλιτεχνών όπως συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, 
σκιτσογράφοι, χαράκτες, μεταλλοχαράκτες, κλπ.  

- τις υπηρεσίες μεμονωμένων συγγραφέων όλων των θεμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των μυθιστοριογραφικών και τεχνικών συγγραμμάτων  

- τις υπηρεσίες ανεξάρτητων δημοσιογράφων  

- τις υπηρεσίες αποκατάστασης έργων τέχνης 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες αποκατάστασης εκκλησιαστικών οργάνων και άλλων ιστορικών 
μουσικών οργάνων, βλέπε 33.19.10 

- οι υπηρεσίες παραγωγής και μεταπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και 
βίντεο, βλέπε 59.11.1, 59.12.1 

- οι υπηρεσίες αποκατάστασης επίπλων (εκτός της αποκατάστασης μουσειακού 
τύπου) βλέπε 95.24.10 

 

90.03.12 Πρωτότυπα έργα συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, 
εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και 
των γλυπτών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα: 

- συγγραφέων: χειρόγραφα βιβλίων 

- συνθετών: το πρωτότυπο μουσικό έργο, όχι την ηχογράφηση μάστερ που 
παράγεται από αυτό και καλύπτεται από κοπυράιτ 

- άλλων καλλιτεχνών εκτός των εκτελεστών, ζωγράφων, γραφιστών και γλυπτών. 

Η δημιουργία των πρωτότυπων αυτών έργων γίνεται για ίδιο λογαριασμό, δηλαδή 
η παραγωγή τους προορίζεται για πώληση η οποία αναλαμβάνεται χωρίς να 
υπάρχει κατά νου σύμβαση ή γνωστός αγοραστής 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- τα πρωτότυπα έργα ζωγράφων, γραφιστών και γλυπτών, βλέπε 90.03.13 

 

90.03.13 Πρωτότυπα έργα ζωγράφων, γραφιστών και γλυπτών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- πίνακες, σχέδια και παστέλ· πρωτότυπες γκραβούρες, χαρακτικά και λιθογραφίες· 
πρωτότυπα γλυπτά και αγάλματα, από οποιοδήποτε υλικό. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- τα αγάλματα, εκτός των καλλιτεχνικών πρωτότυπων, βλέπε 23.70.1 

 

90.04 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων  

 

90.04.1 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων  

 

90.04.10 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας αιθουσών συναυλιών, θεάτρων, λυρικών σκηνών, 
μιούζικ χωλ, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διάθεσης εισιτηρίων 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας πολυδύναμων κέντρων και παρόμοιων εγκαταστάσεων 
με επικρατούσα πολιτιστική κατεύθυνση. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες λειτουργίας κινηματογράφων, βλέπε 59.14.1 

- οι υπηρεσίες πρακτορείων εισιτηρίων, βλέπε 79.90.39 

- οι υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων κάθε είδους, βλέπε 91.02.10 

- οι υπηρεσίες λειτουργίας σταδίων και γηπέδων που χρησιμοποιούνται για 
διάφορους σκοπούς, βλέπε 93.11.10 

 

91 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακίων, μουσείων και άλλες 
πολιτιστικές υπηρεσίες  

 

91.0 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακίων, μουσείων και άλλες 
πολιτιστικές υπηρεσίες  

 

91.01 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακίων  

 

91.01.1 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακίων  

 

91.01.11 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες συλλογής, καταλογοποίησης, διατήρησης και ανάκτησης βιβλίων 
και παρόμοιων εντύπων 

- τις υπηρεσίες δανεισμού βιβλίων και δίσκων 

- τις υπηρεσίες φωτογραφικών αρχείων και ταινιοθηκών 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες ενοικίασης βιβλίων, βλέπε 77.29.19 

 

91.01.12 Υπηρεσίες αρχειοφυλακίων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας (συλλογή, καταλογοποίηση, διατήρηση και ανάκτηση) 
δημόσιων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών αρχείων 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών αρχείων 

 

91.02 Υπηρεσίες μουσείων  

 

91.02.1 Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων  

 

91.02.10 Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων  
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες έκθεσης συλλογών κάθε είδους (καλλιτεχνικών, επιστημονικών, 
τεχνολογικών και ιστορικών) 

- τις υπηρεσίες διαχείρισης και διατήρησης των συλλογών 

- την οργάνωση εκθέσεων με περιοδεύουσες συλλογές 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες πώλησης και παρουσίασης που παρέχονται από εμπορικές γκαλερί 
τέχνης, βλέπε 47.00.69 

- οι υπηρεσίες αποκατάστασης έργων τέχνης και αντικειμένων μουσειακών 
συλλογών, βλέπε 90.03.11 

- οι  υπηρεσίες βιβλιοθηκών κα αρχείων, βλέπε 91.01.1 

- οι υπηρεσίες ιστορικών τόπων και κτιρίων, βλέπε 91.03.10 

- οι υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων, βλέπε 91.04.11 

 

91.02.2 Συλλογές μουσείων  

 

91.02.20 Συλλογές μουσείων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις συλλογές και τα συλλεκτικά αντικείμενα ιστορικού, εθνογραφικού, ζωολογικού, 
βοτανικού, ορυκτολογικού, ανατομικού και νομισματικού ενδιαφέροντος 

 

91.03 Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων 
πόλων έλξης επισκεπτών  

 

91.03.1 Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων 
πόλων έλξης επισκεπτών  

 

91.03.10 Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και 
παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας πρόσβασης και επίσκεψης ιστορικών τόπων, μνημείων 
και κτιρίων 

- τις υπηρεσίες διατήρησης ιστορικών τόπων και κτιρίων 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες αναπαλαίωσης και αποκατάστασης ιστορικών τόπων, μνημείων και 
κτιρίων, βλέπε τομέα ΣΤ 
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91.04 Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστατευόμενων 
φυσικών βιοτόπων  

 

91.04.1 Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστατευόμενων 
φυσικών βιοτόπων  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες διαμόρφωσης τοπίου και κηπουρικής, βλέπε 81.30.10 

 

91.04.11 Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας, πρόσβασης και επίσκεψης βοτανικών και ζωολογικών 
κήπων 

- τις υπηρεσίες διατήρησης και συντήρησης βοτανικών και ζωολογικών κήπων 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες προστατευμένων φυσικών βιοτόπων, βλέπε 91.04.12 

 

91.04.12 Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, 
περιλαμβανομένης της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας, πρόσβασης και επίσκεψης για εθνικά πάρκα, 
προστατευμένους δρυμούς και φυσικούς βιοτόπους 

- τις υπηρεσίες επιτήρησης εθνικών πάρκων, προστατευμένων δρυμών και 
φυσικών βιοτόπων 

- τις υπηρεσίες διατήρησης και συντήρησης εθνικών πάρκων, προστατευμένων 
δρυμών και φυσικών βιοτόπων 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες λειτουργίας βιοτόπων για αθλητικό ψάρεμα και κυνήγι, βλέπε 
93.19.13 

 

92 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων  

 

92.0 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων  

 

92.00 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων  

 

92.00.1 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών  
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92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών των καζίνο, όπως ρουλέτα, τάβλι, 
πόκερ, κλπ. 

 

92.00.12 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες κερματομηχανών (κουλοχέρηδων)  

- τις υπηρεσίες τερματικών για βιντεολαχεία (VLT) 

- τις υπηρεσίες διασκέδασης με βραβεία (AWP) 

-  τις υπηρεσίες τροχών της τύχης (WOF) 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η λειτουργία (εκμετάλλευση) παιχνιδιών με κερματοδέκτη, βλέπε 93.29 

 

92.00.13 Υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες λόττο 

- τις υπηρεσίες ξυστό 

- τις υπηρεσίες μπίνγκο 

- άλλες υπηρεσίες λαχείων και παιχνιδιών με αριθμούς 

 

92.00.14 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ’ ευθείας σύνδεση (on-line)  

 

92.00.19 Άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών  

 

92.00.2 Υπηρεσίες στοιχημάτων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες στοιχημάτων σε ιπποδρομίες, κυνοδρομίες 

- τις υπηρεσίες στοιχημάτων σε αθλητικούς αγώνες 

- τις  υπηρεσίες στοιχημάτων σε άλλες εκδηλώσεις 

 

92.00.21 Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ’ ευθείας σύνδεση (on-line) 

 

92.00.29 Άλλες υπηρεσίες στοιχημάτων  
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93 Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας  

 

93.1 Αθλητικές υπηρεσίες  

 

93.11 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  

 

93.11.1 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  

 

93.11.10 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας και πρόσβασης για κλειστές και ανοιχτές αθλητικές 
εγκαταστάσεις, όπως στάδια, αρένες, παγοδρόμια, κολυμβητήρια, αθλητικά 
γήπεδα, γήπεδα γκολφ, διάδρομοι μπόουλινγκ, γήπεδα τένις, κλειστά ιπποδρόμια, 
κλπ. 

- τη λειτουργία αγωνιστικών χώρων για αυτοκινητοδρομίες, ιπποδρομίες και 
κυνοδρομίες 

- τις υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας για αθλητικές εκδηλώσεις που 
διεξάγονται σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο για επαγγελματίες ή ερασιτέχνες και 
παρέχονται από οργανώσεις με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες λειτουργίας αναβατόριων σε χιονοδρομικά κέντρα, βλέπε 49.39.20 

- οι υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών που δεν προορίζονται για κατοικία έναντι 
αμοιβής ή επί συμβάσει, βλέπε 68.32.13 

- η ενοικίαση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής, βλέπε 77.21.10 

- οι υπηρεσίες γυμναστηρίων, βλέπε 93.13.10 

- οι υπηρεσίες πάρκων αναψυχής και παραλιών, βλέπε 93.29.11  

 

93.12 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων 

 

93.12.1 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων 

 

93.12.10 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών εκδηλώσεων που 
παρέχονται από αθλητικούς ομίλους που προσφέρουν τη δυνατότητα για 
αθλητικές δραστηριότητες, π.χ. όμιλοι ποδοσφαίρου, μπόουλινγκ, κολύμβησης, 
γκολφ, πυγμαχίας, χειμερινών αθλημάτων, σκακιού, κλασσικού αθλητισμού, κλπ. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες διδασκαλίας αθλημάτων που παρέχονται από μεμονωμένους 
καθηγητές, εκπαιδευτές, βλέπε 85.51.10 

- οι υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπε 93.11.10 

- οι υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας αθλητικών εκδηλώσεων, που 
διεξάγονται σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο για επαγγελματίες ή ερασιτέχνες και 
παρέχονται από αθλητικούς ομίλους με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, βλέπε 93.11.10 

 

93.13 Υπηρεσίες γυμναστηρίων  

 

93.13.1 Υπηρεσίες γυμναστηρίων  

 

93.13.10 Υπηρεσίες γυμναστηρίων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και ομίλους body-building 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες διδασκαλίας αθλημάτων που παρέχονται από  μεμονωμένους 
καθηγητές, εκπαιδευτές, βλέπε 85.51.10 

 

93.19 Άλλες αθλητικές υπηρεσίες  

 

93.19.1 Άλλες αθλητικές υπηρεσίες  

 

93.19.11 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών και ψυχαγωγικών αθλητικών 
εκδηλώσεων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από παραγωγούς ή οργανωτές αθλητικών 
εκδηλώσεων, με ή χωρίς ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η οργάνωση και λειτουργία αθλητικών εκδηλώσεων, που διεξάγονται σε ανοιχτό 
ή κλειστό χώρο, για επαγγελματίες ή ερασιτέχνες και παρέχονται από αθλητικούς 
ομίλους με ή χωρίς ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, βλέπε 93.11.10, 93.12.10 

 

93.19.12 Υπηρεσίες αθλητών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται  από μεμονωμένους φιλάθλους ή αθλητές για δικό 
τους λογαριασμό 
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93.19.13 Υπηρεσίες υποστήριξης προς τις αθλητικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες   

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών και ρυθμιστικών οργάνων 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από αθλητικούς κριτές και χρονομέτρες 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας βιοτόπων για αθλητικό ψάρεμα και κυνήγι 

- τις υπηρεσίες οδηγών κυνηγιού  

- τις υπηρεσίες οδηγών ψαρέματος 

- τις υπηρεσίες οδηγών ορειβασίας 

- τις υπηρεσίες αγωνιστικών στάβλων, κυνοτροφείων και συνεργείων αυτοκινήτων 

- τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση ζώων για 
αθλητισμό και ψυχαγωγία 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες ενοικίασης αθλητικού εξοπλισμού, βλέπε 77.21.10 

- οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση σκύλων για να γίνουν φύλακες, 
βλέπε 80.10.19 

- οι υπηρεσίες σχολών αθλητισμού και αθλοπαιδιών, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών που παρέχονται από αθλητικούς εκπαιδευτές, καθηγητές, προπονητές, 
βλέπε 85.41.10 

 

93.19.19 Άλλες υπηρεσίες αθλητισμού και ψυχαγωγίας  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο 

- τις υπηρεσίες αιωροπτερισμού  

- τις υπηρεσίες καταδύσεων με αναπνευστική συσκευή 

- άλλες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής, π.δ.κ.α. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες πάρκων αναψυχής και παραλιών, βλέπε 93.29.11 

 

93.2 Υπηρεσίες διασκέδασης και αναψυχής  

 

93.21 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων  

 

93.21.1 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων  

 

93.21.10 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων  
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες πάρκων διασκέδασης 

- τις υπηρεσίες πανηγυριών και λούναπαρκ 

- τις υπηρεσίες καρουζέλ 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας διατηρημένων σιδηρόδρομων 

 

93.29 Άλλες υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας  

 

93.29.1 Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  

 

93.29.11 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες πάρκων αναψυχής και παραλιών (χωρίς παροχή καταλύματος), 
συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων όπως λουτρά, αποδυτήρια, καθίσματα. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες λειτουργίας πάρκων για τροχόσπιτα, χώρων κατασκήνωσης, 
κατασκηνώσεων αναψυχής, κατασκηνώσεων για ψάρεμα και κυνήγι, χώρων και 
εγκαταστάσεων για κατασκήνωση, βλέπε 55.30 

 

93.29.19 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες λειτουργία καις πρόσβασης σε αίθουσες χορού, χορευτικά κέντρα 
και άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας χιονοδρομικών εγκαταστάσεων 

- τις υπηρεσίες λειτουργίας εγκαταστάσεων για μετακινήσεις αναψυχής, π.χ. 
μαρίνες 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες λειτουργίας τελεφερίκ, οδοντωτών σιδηροδρόμων, συρόμενων και 
εναέριων αναβατόριων, βλέπε 49.39.20   

- οι δραστηριότητες σερβιρίσματος ποτών σε ντισκοτέκ, βλέπε 56.30.10 

- οι υπηρεσίες λειτουργίας και πρόσβασης σε εγκαταστάσεις αθλητισμού και 
αναψυχής, βλέπε 93.11.10 

 

93.29.2 Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.  

93.29.21 Υπηρεσίες θεαμάτων με πυροτεχνήματα και θεαμάτων "ήχος και 
φως"  
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93.29.22 Υπηρεσίες παιχνιδομηχανών με κερματοδέκτη  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τα παιχνίδια που λειτουργούν με κέρματα όπως  φλίππερ,  επιτραπέζιο 
ποδόσφαιρο, κλπ. εκτός των βιντεοπαιχνιδιών  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών, βλέπε 92.00.12 

- οι υπηρεσίες πάρκων διασκέδασης ή θεματικών πάρκων, βλέπε 93.21.10 
 
93.29.29  Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. 
Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας π.δ.κ.α. όπως ταυρομαχίες, ροντέο 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών, που δεν προορίζονται για κατοικία, βλέπε 
68.32.13 

- οι υπηρεσίες προσωπικών θεατρικών ή καλλιτεχνικών γραφείων, βλέπε 74.90.20 

- οι υπηρεσίες διανομής ρόλων (κάστινγκ) για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση 
και το θέατρο, βλέπε 78.10.12 

- οι θεατρικοί θίασοι και τα συγκροτήματα τσίρκου, βλέπε 90.01.10 
 
ΤΟΜΕΑΣ Σ  ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

94 Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις  

 

94.1 Υπηρεσίες παρεχόμενες από επιχειρηματικές, εργοδοτικές και 
επαγγελματικές οργανώσεις  

 

94.11 Υπηρεσίες παρεχόμενες από επιχειρηματικές και εργοδοτικές 
οργανώσεις 

 

94.11.1 Υπηρεσίες παρεχόμενες από επιχειρηματικές και εργοδοτικές 
οργανώσεις  

 

94.11.10 Υπηρεσίες παρεχόμενες από επιχειρηματικές και εργοδοτικές 
οργανώσεις  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες εκπροσώπησης, διαπραγμάτευσης, ενημέρωσης και παρόμοιες 
υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρηματικές και εργοδοτικές οργανώσεις των 
οποίων τα συμφέροντα των μελών τους εστιάζονται στην ανάπτυξη και την 
ευημερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή του εμπορίου εν γένει ή ενός 
συγκεκριμένου κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων.  
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Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων που παρέχονται από άλλους για λογαριασμό 
του σωματείου, βλέπε 70.21.10 

- οι υπηρεσίες που παρέχονται από εργατικά σωματεία, βλέπε 94.20.10 

 

94.12 Υπηρεσίες παρεχόμενες από επαγγελματικές οργανώσεις  

 

94.12.1 Υπηρεσίες παρεχόμενες από επαγγελματικές οργανώσεις  

 

94.12.10 Υπηρεσίες παρεχόμενες από επαγγελματικές οργανώσεις  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες εκπροσώπησης, διαπραγμάτευσης, ενημέρωσης και παρόμοιες 
υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματικές οργανώσεις των οποίων τα 
συμφέροντα των μελών τους εστιάζονται σε επιστημονικούς, επαγγελματικούς ή 
τεχνικούς τομείς εν γένει ή σε συγκεκριμένο κλάδο. 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες επιστημονικών εταιριών 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, βλέπε 
διαίρεση 85 

 

94.2 Υπηρεσίες παρεχόμενες από συνδικαλιστικές ενώσεις  

 

94.20 Υπηρεσίες παρεχόμενες από συνδικαλιστικές ενώσεις  

 

94.20.1 Υπηρεσίες παρεχόμενες από συνδικαλιστικές ενώσεις  

 

94.20.10 Υπηρεσίες παρεχόμενες από συνδικαλιστικές ενώσεις  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες εκπροσώπησης, διαπραγμάτευσης και διάδοσης των απόψεων 
των μελών σχετικά με τον εργασιακό τους χώρο και τις υπηρεσίες οργάνωσης 
συντονισμένης δράσης, που παρέχονται από ενώσεις των οποίων τα μέλη είναι 
κυρίως υπάλληλοι. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, βλέπε 
διαίρεση 85 

 

94.9 Υπηρεσίες παρεχόμενες από άλλες οργανώσεις  
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94.91 Υπηρεσίες παρεχόμενες από θρησκευτικές οργανώσεις  

 

94.91.1 Υπηρεσίες παρεχόμενες από θρησκευτικές οργανώσεις  

 

94.91.10 Υπηρεσίες παρεχόμενες από θρησκευτικές οργανώσεις  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες θρησκευτικής λατρείας, εκπαίδευσης και μελέτης 

- τις ειδικευμένες θρησκευτικές υπηρεσίες όπως γάμοι, κηδείες, κλπ. 

- τις θρησκευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που 
παρέχονται από ησυχαστήρια θρησκευτικών ταγμάτων 

- τις υπηρεσίες ιεραποστολών 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, βλέπε 
διαίρεση 85 

- οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, βλέπε διαίρεση 
86 

- οι υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, 
βλέπε διαιρέσεις 87,88 

 

94.92 Υπηρεσίες παρεχόμενες από πολιτικές οργανώσεις  

 

94.92.1 Υπηρεσίες παρεχόμενες από πολιτικές οργανώσεις  

 

94.92.10 Υπηρεσίες παρεχόμενες από πολιτικές οργανώσεις  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες ενημέρωσης, δημοσίων σχέσεων, συγκέντρωσης πόρων και 
παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτικά κόμματα και παρόμοιες 
οργανώσεις, που φροντίζουν για την τοποθέτηση των μελών τους ή των οπαδών 
του κόμματος σε πολιτικές θέσεις.   

 

94.99 Υπηρεσίες παρεχόμενες από άλλες οργανώσεις π.δ.κ.α.  

 

94.99.1 Υπηρεσίες παρεχόμενες (εκτός των υπηρεσιών  παροχής 
επιχορηγήσεων) από άλλες οργανώσεις π.δ.κ.α.  

 

94.99.11 Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα  
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις με σκοπό την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως κινήματα πρωτοβουλίας ή διαμαρτυρίας 
πολιτών, μέσα από την ενημέρωση, την πολιτική επιρροή, τη συγκέντρωση 
πόρων, κλπ.  

 

94.99.12 Υπηρεσίες παρεχόμενες από περιβαλλοντικές ομάδες  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που  παρέχονται από οργανώσεις με σκοπό την προώθηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από την ενημέρωση, την πολιτική επιρροή, 
την συγκέντρωση πόρων, κλπ. όπως αυτές που παρέχονται από περιβαλλοντικές, 
οικολογικές οργανώσεις και οργανώσεις προστασίας της άγριας χλωρίδας και 
πανίδας.  

 

94.99.13 Υπηρεσίες προστασίας ειδικών ομάδων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις για την προστασία και τη 
βελτίωση της κατάστασης ειδικών ομάδων όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, 
εθνοτικές ομάδες και μειονότητες μέσα από τη δημόσια παιδεία, την πολιτική 
επιρροή, την υποστήριξη κοινοτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και 
εγκαταστάσεων, κλπ.  

 

94.99.14 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των 
πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις με σκοπό την προώθηση 
ενός δημόσιου σκοπού ή θέματος μέσα από την ενημέρωση, την πολιτική επιρροή, 
τη συγκέντρωση πόρων, κλπ. 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από πατριωτικές οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων απομάχων πολέμων 

- τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις για την υποστήριξη 
κοινοτικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. 

 

94.99.15 Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις νέων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις νέων και παιδιών 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από ενώσεις, ομίλους και αδελφότητες φοιτητών 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις, όπως προσκόπων και οδηγών, 
κλπ. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος φοιτητικών κοιτώνων και αδελφοτήτων, 
βλέπε 55.90.11 

 

94.99.16 Υπηρεσίες παρεχόμενες από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικούς ή ψυχαγωγικούς ομίλους, όπως 
ποιητικοί και φιλολογικοί όμιλοι, λέσχες βιβλίου, ιστορικοί όμιλοι, κηπουρικοί όμιλοι, 
κινηματογραφικοί και φωτογραφικοί όμιλοι, όμιλοι χειροτεχνίας και συλλεκτικοί 
όμιλοι, αποκριάτικοι όμιλοι, κλπ. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες επαγγελματικών καλλιτεχνικών ομάδων και οργανώσεων, βλέπε 
90.02.1 

- οι υπηρεσίες αθλητικών ομίλων, βλέπε 93.12.10 

 

94.99.17 Υπηρεσίες παρεχόμενες από άλλες οργανώσεις πολιτών και 
κοινωνικές οργανώσεις  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από ενώσεις αυτοκινήτου  

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από ενώσεις καταναλωτών 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται, με σκοπό την κοινωνική γνωριμία, από 
οργανώσεις όπως οι ροταριανοί όμιλοι, οι στοές, κλπ. 

 

94.99.19 Υπηρεσίες παρεχόμενες από άλλες οργανώσεις π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από ενώσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών (εκτός της 
συνηγορίας) 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις π.δ.κ.α. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματικές ενώσεις, βλέπε 94.12.10 

 

94.99.2 Υπηρεσίες παροχής ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) από οργανώσεις  

 

94.99.20 Υπηρεσίες παροχής ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) από 
οργανώσεις  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες παροχής ενισχύσεων από οργανώσεις ή ιδρύματα κατά κανόνα για 
τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας ή 
γενικού κοινοτικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 
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- οι υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων, βλέπε 64.19.2, 64.91.1 

- οι υπηρεσίες φιλανθρωπικών εράνων με σκοπό την κοινωνική μέριμνα, βλέπε 
88.99.19 

 

95 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης 

 

95.1 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού 
επικοινωνίας 

 

95.11 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού  

 

95.11.1 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού  

 

95.11.10 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπολογιστικών μηχανών 
και περιφερειακού εξοπλισμού: 

- υπολογιστές γραφείου 

- φορητοί υπολογιστές 

- οδηγοί μαγνητικών δίσκων,  

- μαγνητικοί δίσκοι, μνήμες USB και άλλα αποθηκευτικά μέσα 

- μονάδες οπτικού δίσκου (CD-RW, CE-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) 

- εκτυπωτές 

- οθόνες 

- πληκτρολόγια 

- ποντίκια, χειριστήρια και εξαρτήματα για ιχνόσφαιρες 

- εσωτερικά και εξωτερικά modem για υπολογιστές 

- αφοσιωμένα τερματικά υπολογιστή 

- διακομιστές υπολογιστή 

- σαρωτές, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωστών κώδικα ραβδώσεων (bar 
code scanner) 

- αναγνώστες έξυπνων καρτών 

- κάσκες εικονικής πραγματικότητας 
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- προβολείς υπολογιστών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης: 

• τερματικών ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως αυτόματα μηχανήματα 
συναλλαγών (ΑΤΜ), τερματικοί σε σημεία πωλήσεων  (POS) που δεν 
λειτουργούν μηχανικά 

• ηλεκτρονικών υπολογιστών χειρός (PDAs) 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φωτοτυπικών μηχανών, βλέπε 33.12.16 

- οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης modem, βλέπε 95.12.10 

 

95.12 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας 

 

95.12.1 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας  

 

95.12.10 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής πομπών τηλεόρασης και πομπών 
ραδιοφώνου 

- τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής τηλεφώνων, κινητών τηλεφώνων 
συσκευών τηλεειδοποίησης και φαξ  

- τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για εμπορικές τηλεοράσεις και 
βιντεοκάμερες 

95.2 Υπηρεσίες επισκευής ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης  

 

95.21 Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών 

 

95.21.1 Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών  

 

95.21.10 Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης: 

• τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί δέκτες 

• συσκευές βίντεο (VCR) 

• συσκευές CD 

• βιντεοκάμερες οικιακού τύπου 
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Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αριθμομηχανών, βλέπε 33.12.16 

- οι υπηρεσίες επισκευής για εμπορικές τηλεοράσεις και βιντεοκάμερες, βλέπε 
95.12.10 

 

95.22 Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού και 
κήπου  

 

95.22.1 Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού 
και κήπου  

 

95.22.10 Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού 
και κήπου  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών, π.χ. ψυγεία και καταψύκτες, 
πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια και στεγνωτήρια οικιακού τύπου, οικιακός ηλεκτρικός 
εξοπλισμός για μαγείρεμα και θέρμανση, ηλεκτρικές σκούπες και τις μικρές 
οικιακές συσκευές 

- τις υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού σπιτιού και κήπου, π.χ. μηχανές κοπής 
γκαζόν, μηχανές για το μάζεμα φύλλων ή χιονιού, κλαδευτήρια, ψαλίδια, κλπ. 

 

95.23 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών  

 

95.23.1 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών  

95.23.10 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις ειδικευμένες υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων, βαλιτσών και τσαντών 

 

95.24 Υπηρεσίες επισκευής επίπλων και οικιακής διακόσμησης  

 

95.24.1 Υπηρεσίες επισκευής επίπλων και οικιακής διακόσμησης  

 

95.24.10 Υπηρεσίες επισκευής επίπλων και οικιακής διακόσμησης  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- την αλλαγή ταπετσαρίας, την ανακαίνιση, επισκευή και αποκατάσταση επίπλων 
και ειδών οικιακής διακόσμησης 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τη συναρμολόγηση αυτόνομων επίπλων 
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95.25 Υπηρεσίες επισκευής ρολογιών κάθε είδους και κοσμημάτων  

 

95.25.1 Υπηρεσίες επισκευής ρολογιών κάθε είδους και κοσμημάτων  

 

95.25.11 Υπηρεσίες επισκευής ρολογιών κάθε είδους  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες επισκευής ρολογιών χτυπήματος κάρτας, σφραγίδων με 
ώρα/ημερομηνία και παρόμοιων συσκευών καταχώρησης ώρας, βλέπε 33.13.11 

 

95.25.12 Υπηρεσίες επισκευής κοσμημάτων  

 

95.29 Υπηρεσίες επισκευής άλλων ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης  

 

95.29.1 Υπηρεσίες επισκευής άλλων ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης  

 

95.29.11 Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπής ενδυμάτων και 
κλωστουφαντουργικών ειδών οικιακής χρήσης  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- το μαντάρισμα, την επιδιόρθωση ή μεταποίηση χρησιμοποιημένων υφασμάτινων 
ενδυμάτων  

95.29.12 Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων  

 

95.29.13 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μουσικών οργάνων 

- τις υπηρεσίες κουρδίσματος για πιάνα και άλλα μουσικά όργανα 

 

95.29.14 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αθλητικού εξοπλισμού  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για σκι χιονιού, χιονοσανίδες, σκι 
θαλάσσης, σανίδες σερφ και παρόμοιο εξοπλισμό, παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα 

- τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων ειδών και εξοπλισμού για 
αθλητισμό ή υπαίθρια παιχνίδια (ρακέτες του τένις και του μπάντμιντον, 
μπαστούνια του γκολφ και του χόκεϊ, κλπ.) 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η επισκευή αθλητικών όπλων και όπλων ψυχαγωγίας, βλέπε 33.11.14 



 361

 

95.29.19 Υπηρεσίες επισκευής άλλων ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες επισκευής  ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης π.δ.κ.α., π.χ. είδη 
φωτισμού, παιχνίδια, βιβλία και άλλα είδη ατομικής και οικιακής χρήσης  

- τις υπηρεσίες όπως κοπή κλειδιών, πλαστικοποίηση ταυτοτήτων 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- η επισκευή χειροκίνητων ηλεκτρικών εργαλείων, βλέπε 33.12.18 

- οι υπηρεσίες επισκευής και αποκατάστασης έργων τέχνης, βλέπε 90.03.11 

 

96 Άλλες προσωπικές υπηρεσίες  

 

96.0 Άλλες προσωπικές υπηρεσίες  

 

96.01 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων  

 

96.01.1 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων  

96.01.11 Υπηρεσίες πλυντηρίου με κερματοδέκτη  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες καθαρισμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε πλυντήρια με 
κερματοδέκτη 

 

96.01.12 Υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος (περιλαμβανομένων των 
υπηρεσιών καθαρισμού γουνών)  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος ενδυμάτων και άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών, γούνινων και δερμάτινων ειδών 

 

96.01.13 Υπηρεσίες σιδερωτηρίων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος ενδυμάτων και άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών 

 

96.01.14 Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού  
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Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού ενδυμάτων και άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών που δεν σχετίζονται με την παραγωγή των ειδών 
αυτών  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού νημάτων και υφασμάτων, βλέπε 13.30.11, 
13.30.13 

 

96.01.19 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες πλυσίματος, καθαρισμού και σιδερώματος ενδυμάτων κάθε είδους 
για κολεκτίβες και επιχειρήσεις 

- τις υπηρεσίες πλυσίματος, καθαρισμού και σιδερώματος για αποθήκες πλύσης 

- τις υπηρεσίες πλυσίματος, καθαρισμού και σιδερώματος για νοικοκυριά 

- τις υπηρεσίες καθαρισμού κλωστοϋφαντουργικών ειδών, επίπλων και χαλιών στο 
χώρο του πελάτη 

- τον καθαρισμό χαλιών, ταπετσαρίας επίπλων, κουρτινών, κλπ.  

- τις υπηρεσίες προμήθειας πανών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες περισυλλογής και παράδοσης ειδών για πλύσιμο 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες ενοικίασης ρουχισμού, βλέπε 77.29.15 

- οι υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος, βλέπε 96.01.12 

 

96.02 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού  

 

96.02.1 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού  

 

96.02.11 Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

-  λούσιμο, ψαλίδισμα, κόψιμο και άλλες κομμωτικές υπηρεσίες για γυναίκες και 
κοπέλες 

 

96.02.12 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- λούσιμο, ψαλίδισμα, κόψιμο και άλλες κομμωτικές υπηρεσίες για άνδρες και 
αγόρια 
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- τις υπηρεσίες ξυρίσματος και ψαλιδίσματος γενιών 

 

96.02.13 Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες περιποίησης και καλλωπισμού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης 
και της αισθητικής φροντίδας 

- τις υπηρεσίες περιποίησης χεριών και ποδιών (μανικιούρ και πεντικιούρ) 

- τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον καλλωπισμό, την περιποίηση του 
προσώπου και το μακιγιάρισμα.  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες αισθητικής παρέμβασης όπως λίφτινγκ προσώπου, βλέπε 86.10.11  

 

96.02.19 Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής, φροντίδας του σώματος, αποτρίχωσης, 
θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες και άλλες υπηρεσίες υγιεινής. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας, βλέπε 86 

 

96.02.2 Ανθρώπινα μαλλιά, μη κατεργασμένα  

 

96.02.20 Ανθρώπινα μαλλιά, μη κατεργασμένα  

 

96.03 Υπηρεσίες γραφείων κηδειών και σχετικές υπηρεσίες  

 

96.03.1 Υπηρεσίες γραφείων κηδειών και σχετικές υπηρεσίες  

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης νεκροταφείων, η φροντίδα τάφων και 
μαυσωλείων 

- οι υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης τάφων  

 

96.03.11 Υπηρεσίες νεκροταφείων και αποτέφρωσης   

 

96.03.12 Υπηρεσίες ταφής   

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες οργάνωσης κηδειών και τελετών αποτέφρωσης 
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- τις υπηρεσίες ταφής και εκταφής 

- τις υπηρεσίες ταρίχευσης, την παροχή νεκρώσιμων θαλάμων 

- τη μεταφορά νεκρών 

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 

- τις υπηρεσίες ταφής κατοικίδιων ζώων 

 

96.04 Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας  

 

96.04.1 Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας  

 

96.04.10 Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες σωματικής ευεξίας, όπως εκείνες που παρέχονται από χαμάμ, 
σάουνα και ατμόλουτρα, σολάριουμ, σπα, ινστιτούτα αδυνατίσματος, μασάζ (εκτός 
του θεραπευτικού μασάζ) και παρόμοια 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες ιατρικού και θεραπευτικού μασάζ, βλέπε 86.90.13, 86.90.19  

- οι υπηρεσίες γυμναστηρίων και εγκαταστάσεων body-building, βλέπε 93.13.10 

 

96.09 Άλλες προσωπικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  

 

96.09.1 Άλλες προσωπικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  

 

96.09.11 Υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση ζώων συντροφιάς 

- τη διατροφή και φροντίδα ζώων συντροφιάς 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς, βλέπε 75.00.11 

- οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση ζώων αθλητισμού και 
διασκέδασης, βλέπε 93.19.13  

 

96.09.12 Υπηρεσίες παροχής συνοδού  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες παροχής συνοδού 

- τις υπηρεσίες ιεροδούλων 
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96.09.13 Υπηρεσίες μηχανημάτων που λειτουργούν με κερματοδέκτη 
π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες μηχανημάτων προσωπικής χρήσης που λειτουργούν με 
κερματοδέκτη όπως πιεσόμετρα, ζυγαριές, ντουλάπια αποδυτηρίων, φύλαξης 
αποσκευών, κλπ., μηχανήματα για το γυάλισμα παπουτσιών, φωτογραφικοί 
θάλαμοι, κλπ. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες μηχανημάτων παιχνιδιών και τζόγου που λειτουργούν με κέρμα, 
βλέπε 92.00.12, 93.29.22 

- οι υπηρεσίες πλυντηρίων ρούχων που λειτουργούν με κέρμα, βλέπε 96.01.11 

 

96.09.19 Διάφορες άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες γραφείων συνοικεσίων 

- τις υπηρεσίες ραντεβού 

- τις υπηρεσίες γραφολογικών ή γενεαλογικών ερευνών 

- τις υπηρεσίες αστρολόγων, χειρομαντών και πνευματιστών 

- τις υπηρεσίες γραφιάδων 

- τις υπηρεσίες τατουάζ 

- τις υπηρεσίες body piercing 

- τις υπηρεσίες θυρωρών, λούστρων και παρκαδόρων 

- τις υπηρεσίες δημόσιων τουαλετών 

- άλλες προσωπικές υπηρεσίες, π.δ.κ.α. 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υπηρεσίες χώρων στάθμευσης, βλέπε 52.21.24  

 

ΤΟΜΕΑΣ Τ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ· ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ  

 

97 Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού  

 

97.0 Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού  

 

97.00 Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού  
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97.00.1 Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού  

 

97.00.10 Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού   

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικά νοικοκυριά, τα οποία απασχολούν ως 
εργοδότες οικιακό προσωπικό, όπως καμαριέρες, μαγείρισσες, παραμάνες, ή 
παιδαγωγούς 

Από την υποκατηγορία αυτή εξαιρούνται: 

- οι υ υπηρεσίες ανεξάρτητων προμηθευτών (συμπεριλαμβανομένων των 
μεμονωμένων ατόμων) που παρέχονται σε νοικοκυριά, βλ. το κύριο προϊόν τους 

 

98 Μη διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά 
νοικοκυριά για ιδία χρήση  

 

98.1 Μη διαφοροποιημένα αγαθά που παράγονται από ιδιωτικά νοικοκυριά 
για ιδία χρήση  

 

98.10 Μη διαφοροποιημένα αγαθά που παράγονται από ιδιωτικά νοικοκυριά 
για ιδία χρήση  

 

98.10.1 Μη διαφοροποιημένα αγαθά που παράγονται από ιδιωτικά 
νοικοκυριά για ιδία χρήση  

 

98.10.10 Μη διαφοροποιημένα αγαθά που παράγονται από ιδιωτικά 
νοικοκυριά για ιδία χρήση  

 

98.2 Μη διαφοροποιημένες υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά 
νοικοκυριά για ιδία χρήση  

 

98.20 Μη διαφοροποιημένες υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά 
νοικοκυριά για ιδία χρήση  

 

98.20.1 Μη διαφοροποιημένες υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά 
νοικοκυριά για ιδία χρήση  

 

98.20.10 Μη διαφοροποιημένες υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά 
νοικοκυριά για ιδία χρήση 
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ΤΟΜΕΑΣ Υ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΔΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ  

 

99 Υπηρεσίες παρεχόμενες  από ετερόδικους οργανισμούς και φορείς  

 

99.0 Υπηρεσίες παρεχόμενες από ετερόδικους οργανισμούς και φορείς  

 

99.00 Υπηρεσίες παρεχόμενες από ετερόδικους οργανισμούς και φορείς  

 

99.00.1 Υπηρεσίες παρεχόμενες από ετερόδικους οργανισμούς και φορείς  

 

99.00.10 Υπηρεσίες παρεχόμενες από ετερόδικους οργανισμούς και φορείς  

Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει: 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Ηνωμένα Έθνη, τους ειδικευμένους 
οργανισμούς, τις περιφερειακές υπηρεσίες τους, κλπ. την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, τον Οργανισμό των Χωρών 
Παραγωγής και Εξαγωγής Πετρελαίου και άλλους διεθνείς οργανισμούς ή 
ετερόδικους φορείς 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται από πρεσβείες και αντιπροσωπείες άλλων χωρών 
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