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A

ΓΕΩΡΓΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

01.1

Kαλλιέργεια µη πολυετών φυτών

01.11
01.11.1
01.11.2

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

01.12
01.12.1

Καλλιέργεια ρυζιού
Καλλιέργεια ρυζιού

01.13
01.13.1
01.13.2
01.13.3
01.13.4

Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων
Καλλιέργεια πατατών
Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών
Καλλιέργεια µανιταριών
Καλλιέργεια σπορόφυτων λαχανικών

01.14
01.14.1

Καλλιέργεια ζαχαροκάλαµου
Καλλιέργεια ζαχαροκάλαµου

01.15
01.15.1

Καλλιέργεια καπνού
Καλλιέργεια καπνού

01.16
01.16.1

Καλλιέργεια ινωδών φυτών
Καλλιέργεια ινωδών φυτών

01.19
01.19.1

Καλλιέργεια άλλων µη πολυετών φυτών
Καλλιέργεια άλλων µη πολυετών φυτών

01.2

Πολυετείς καλλιέργειες

01.21
01.21.1

Καλλιέργεια σταφυλιών
Καλλιέργεια σταφυλιών

01.22
01.22.1

Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων
Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

01.23
01.23.1

Καλλιέργεια εσπεριδοειδών
Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

01.24
01.24.1

Καλλιέργεια µηλοειδών και πυρηνόκαρπων
Καλλιέργεια µηλοειδών και πυρηνόκαρπων

01.25
01.25.1
01.25.2

Άλλες δενδρώδεις και θαµνώδεις καλλιέργειες φρούτων και καρπών µε κέλυφος
Καλλιέργεια εδώδιµων καρπών µε κέλυφος (αµυγδαλιές, καρυδιές, φουντουκιές)
Καλλιέργεια χαρουπιών

01.26
01.26.1

Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών
Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών (ελιές, ελαιοφοίνικες, καρύδες)

01.27
01.27.1

Καλλιέργεια φυτών για αφεψήµατα
Καλλιέργεια φυτών για αφεψήµατα (καφές, τσάϊ)

01.28
01.28.1

Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωµατικών, θεραπευτικών και φαρµακευτικών φυτών
Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωµατικών, θεραπευτικών και φαρµακευτικών φυτών
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01.29
01.29.1

Άλλες πολυετείς καλλιέργειες
Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.3

Πολλαπλασιασµός των φυτών

01.30
01.30.1

Πολλαπλασιασµός των φυτών
Φυτώρια δενδρυλίων εκτός δασικών (περιλ. διακοσµητικών φυτών)

01.4

Ζωϊκή παραγωγή

01.41
01.41.1

Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής
Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

01.42
01.42.1

Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών
Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών

01.43
01.43.1

Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών
Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών

01.44
01.44.1

Εκτροφή καµήλων και καµηλίδων
Εκτροφή καµήλων και καµηλίδων

01.45
01.45.1

Εκτροφή αιγοπροβάτων
Εκτροφή αιγοπροβάτων

01.46
01.46.1

Εκτροφή χοίρων
Εκτροφή χοίρων

01.47
01.47.1

Εκτροφή πουλερικών
Εκτροφή πουλερικών

01.49
01.49.1
01.49.2
01.49.3
01.49.4
01.49.5
01.49.9

Εκτροφή άλλων ζώων
Εκτροφή ορτυκιών
Εκτροφή κουνελιών
Εκτροφή περιστεριών
Μελισσοκοµία
Εκτροφή σκύλων
Εκτροφή άλλων ζώων και πτηνών, όπως αναπαραγωγή θηραµάτων και στρουθοκαµήλων

01.5

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

01.50
01.50.1

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

01.6

Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες µετά τη συγκοµιδή

01.61
01.61.1
01.61.2

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή
Συγκοµιδή φρούτων και λαχανικών µε αµοιβή ή κοντράτο

01.62
01.62.1

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή

01.63
01.63.1

∆ραστηριότητες µετά τη συγκοµιδή
∆ραστηριότητες µετά τη συγκοµιδή

01.64
01.64.1

Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασµού
Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασµού
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01.7

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες

01.70
01.70.1

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες (σε εµπορική βάση)

02

∆ασοκοµία και Υλοτοµία

02.1

∆ασοκοµία και άλλες δασοκοµικές δραστηριότητες

02.10
02.10.1

∆ασοκοµία και άλλες δασοκοµικές δραστηριότητες
∆ασοκοµία και άλλες δασοκοµικές δραστηριότητες

02.2

Υλοτοµία

02.20
02.20.1
02.20.2

Υλοτοµία
Υλοτοµία
Παραγωγή κάρβουνων µε παραδοσιακές µεθόδους

02.3

Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών µη ξυλώδους µορφής

02.30
02.30.1

Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών µη ξυλώδους µορφής
Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών µη ξυλώδους µορφής

02.4

Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία υπηρεσίες

02.40
02.40.1

Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία υπηρεσίες
Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία υπηρεσίες

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

03.1

Αλιεία

03.11
03.11.1

Θαλάσσια αλιεία
Θαλάσσια αλιεία

03.12
03.12.1

Αλιεία γλυκών υδάτων
Αλιεία γλυκών υδάτων

03.2

Υδατοκαλλιέργεια

03.21
03.21.1

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22
03.22.1

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
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B

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

05

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

05.1

Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.10
05.10.1

Εξόρυξη λιθάνθρακα
Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.2

Εξόρυξη λιγνίτη

05.20
05.20.1

Εξόρυξη λιγνίτη
Εξόρυξη λιγνίτη

06

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

06.1

Άντληση αργού πετρελαίου

06.10
06.10.1

Άντληση αργού πετρελαίου
Άντληση αργού πετρελαίου

06.2

Άντληση φυσικού αερίου

06.20
06.20.1

Άντληση φυσικού αερίου
Άντληση φυσικού αερίου

07

Εξόρυξη µεταλλευµάτων

07.1

Εξόρυξη σιδηροµεταλλεύµατος

07.10
07.10.1

Εξόρυξη σιδηροµεταλλεύµατος
Εξόρυξη σιδηροµεταλλεύµατος

07.2

Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων

07.21
07.21.1

Εξόρυξη µεταλλευµάτων ουρανίου και θορίου
Εξόρυξη µεταλλευµάτων ουρανίου και θορίου

07.29
07.29.1

Εξόρυξη λοιπών µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων
Εξόρυξη λοιπών µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων

08

Λοιπά ορυχεία και λατοµεία

08.1

Εξόρυξη λίθων, άµµου και αργίλου

08.11
08.11.1
08.11.2
08.11.3
08.11.4
08.11.5
08.11.6

Εξόρυξη
Εξόρυξη
Εξόρυξη
Εξόρυξη
Εξόρυξη
Εξόρυξη
Εξόρυξη

08.12
08.12.1
08.12.2
08.12.3

Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αµµοχάλικου και άµµου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης
Εξόρυξη, τεµαχισµός και θραύση λίθων, αµµοχάλικου και άµµου
Εξόρυξη αργίλου
Εξόρυξη πεντονίτη και καολίνης

διακοσµητικών και οικοδοµικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιµωλίας και σχιστόλιθου
ογκολίθων και πέτρας οικοδοµής
µαρµάρων
χαβάρας
ασβεστόλιθου και γύψου (γυψόπετρας)
κιµωλίας και δολοµίτη
σχιστόλιθου
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08.9

Ορυχεία και λατοµεία π.δ.κ.α.

08.91
08.91.1
08.91.2

Εξόρυξη ορυκτών για τη χηµική βιοµηχανία και τη βιοµηχανία λιπασµάτων
Εξόρυξη και εµπλουτισµός σιδηροπυρίτη
Εξόρυξη φαιοχώµατος και άλλων ορυκτών χρωµάτων

08.92
08.92.1

Εξόρυξη τύρφης
Εξόρυξη τύρφης

08.93
08.93.1

Εξόρυξη αλατιού
Εξόρυξη αλατιού

08.99
08.99.1
08.99.9

Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Εξόρυξη αµιάντου
Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

09

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

09.1

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.10
09.10.1

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.9

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες

09.90
09.90.1

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες
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C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10

Βιοµηχανία τροφίµων

10.1

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

10.11
10.11.1
10.11.2

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
Παραγωγή νωπού, διατηρηµένου σε απλή ψύξη ή κατεψυγµένου κρέατος
Παραγωγή και αποξήρανση προβιών, δερµάτων και µαλλιού

10.12
10.12.1

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
Παραγωγή και συντήρηση κρέατος πουλερικών (σφαγεία πουλερικών)

10.13
10.13.1

Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών (αλλαντικά, κλπ.)

10.2

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων

10.20
10.20.1

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων

10.3

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.31
10.31.1
10.31.2

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
Παραγωγή τσίπς και άλλων πρόχειρων γευµάτων (σνακς) από πατάτα

10.32
10.32.1

Παραγωγή χυµών φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή χυµών από φρούτα και λαχανικά (περ. φρουτοποτά και νέκταρ)

10.39
10.39.1
10.39.2

Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών π.δ.κ.α.
Επεξεργασία ξηρών καρπών

10.4

Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

10.41
10.41.1
10.41.2
10.41.3
10.41.4

Παραγωγή ελαίων και λιπών
Παραγωγή µη επεξεργασµένου ελαιολάδου (ελαιοτριβεία)
Παραγωγή εξευγενισµένου ελαιολάδου
Παραγωγή άλλων µη επεξεργασµένων φυτικών ελαίων
Παραγωγή άλλων εξευγενισµένων φυτικών ελαίων

10.42
10.42.1

Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων λιπών
Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων λιπών

10.5

Παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

10.51
10.51.1
10.51.2
10.51.3

Λειτουργία γαλακτοκοµείων και τυροκοµία
Παραγωγή παστεριωµένου γάλακτος, κρέµας γάλακτος και βουτύρου
Παραγωγή τυριού, χαλλουµιού και αναρής
Παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων π.δ.κ.α. (περ. γιαούρτι)

10.52
10.52.1

Παραγωγή παγωτών
Παραγωγή παγωτών και άλλων βρώσιµων προϊόντων πάγου
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10.6

Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων· παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου

10.61
10.61.1
10.61.2

Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων
Παραγωγή αλεύρων δηµητριακών και φυτικών αλεύρων
Παραγωγή άλλων προϊόντων αλευροµύλου (π.χ. πουργούρι)

10.62
10.62.1

Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου
Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου

10.7

Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

10.71
10.71.1
10.71.2

Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Αρτοποιία (περ. ψωµί, ψωµάκια)
Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής (ζαχαροπλαστεία)

10.72
10.72.1
10.72.2
10.72.3

Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή παξιµαδιών, µπισκότων και άλλων ''ξηρών'' προϊόντων αρτοποιίας
Παραγωγή διατηρηµένων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή σνακ, γλυκών και αλµυρών (περ. κούπες, λαχµατζιούν, πίττες για σουβλάκια, ζύµη πίτσας)

10.73
10.73.1

Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων

10.8

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.81
10.81.1

Παραγωγή ζάχαρης
Παραγωγή ζάχαρης

10.82
10.82.1

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών µε σοκολάτα ή χωρίς

10.83
10.83.1

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Επεξεργασία και συσκευασία καφέ και τσαγιού. Παραγωγή προϊόντων καφέ και αφεψηµάτων βοτάνων

10.84
10.84.1

Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων
Παραγωγή µπαχαρικών, σαλτσών, καρυκευµάτων, µουστάρδας, ξυδιού και άλατος

10.85
10.85.1

Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών
Παραγωγή έτοιµων κατεψυγµένων γευµάτων και φαγητών

10.86
10.86.1

Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.89
10.89.1

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
Παραγωγή, επεξεργασία και εµφιάλωση άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. (π.χ τεχνητό µέλι, σούπες και ζωµοί,
ταραµάς, ταχίνη, καβούρδισµα ξηρών καρπών, φρέσκια άψητη πίτσα)

10.9

Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών

10.91
10.91.1

Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα
Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα

10.92
10.92.1

Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά
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11

Ποτοποιία

11.0

Ποτοποιία

11.01
11.01.1

Απόσταξη, ανακαθαρισµός και ανάµιξη αλκοολούχων ποτών
Απόσταξη, ανακαθαρισµός και ανάµιξη αλκοολούχων ποτών (π.χ. ουίσκυ, µπράντυ, τζιν, λικέρ, κλπ.)

11.02
11.02.1

Παραγωγή οίνου από σταφύλια
Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03
11.03.1

Παραγωγή µηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
Παραγωγή µηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04
11.04.1

Παραγωγή άλλων µη αποσταγµένων ποτών που υφίστανται ζύµωση
Παραγωγή βερµούτ και παρόµοιων ποτών

11.05
11.05.1

Ζυθοποιία
Παραγωγή µπίρας

11.06
11.06.1

Παραγωγή βύνης
Παραγωγή βύνης

11.07
11.07.1

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή µεταλλικού νερού και άλλων εµφιαλωµένων νερών
Παραγωγή αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών. Παραγωγή και εµφιάλωση µεταλλικών και αεριούχων
νερών

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

12.0

Παραγωγή προϊόντων καπνού

12.00
12.00.1

Παραγωγή προϊόντων καπνού
Επεξεργασία φύλλων καπνού και παραγωγή προϊόντων καπνού

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.1

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών

13.10
13.10.1
13.10.2
13.10.3

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών
Προπαρασκευή και νηµατοποίηση ινών (από βαµβάκι, µαλλί, µετάξι και λινάρι)
Κατασκευή ραφοκλωστών από οποιοδήποτε υφαντικό υλικό
Προπαρασκευή και νηµατοποίηση άλλων υφαντικών ινών

13.2

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.20
13.20.1
13.20.2

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
Ύφανση νηµάτων/παραγωγή υφασµάτων από βαµβάκι, µετάξι, µαλλί και λινάρι
Ύφανση άλλων νηµάτων (από ίνες καννάβεως, γιούτας, ραφίας, πολυπροπυλενίου, κλπ.)

13.3

Τελειοποίηση (φινίρισµα) των υφαντουργικών προϊόντων

13.30
13.30.1

Τελειοποίηση (φινίρισµα) υφαντουργικών προϊόντων
Φινίρισµα υφαντουργικών προϊόντων (λεύκανση, βαφή, τυποβαφή, κλπ.) µη ίδιας παραγωγής συµπ. Ενδυµάτων (περ.
µεταξοτυπία, πλισέ φούστες και εκτύπωση σε ύφασµα)

13.9

Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

13.91
13.91.1

Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων πλέξης κροσέ
Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων πλέξης κροσέ
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13.92
13.92.1

13.92.2

Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύµατα
Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών για το νοικοκυριό από οποιαδήποτε υφαντική ύλη (π.χ. κουβέρτες,
κλινοσκεπάσµατα, λευκά είδη κρεβατιού, τραπεζιού, τουαλέτας (ττόροι) ή κουζίνας, παπλώµατα, µαξιλάρια κάθε είδους,
κουρτίνες, κλπ.)
Κατασκευή άλλων έτοιµων ειδών κλωστοϋφαντουργίας (π.χ. µουσαµάδες, σκηνές, καλύµµατα για οχήµατα, σηµαίες, τέντες,
υπνόσακκοι, είδη κατασκήνωσης, κλπ.)

13.93
13.93.1

Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών
Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών

13.94
13.94.1

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
Κατασκευή σχοινιών, σπάγγων και καλωδίων από υφαντικές ίνες. Κατασκευή διχτυών και άλλων προϊόντων από
σχοινί, σπάγγο ή δίχτυ (περ. σιαµπάνια)

13.95
13.95.1

Κατασκευή µη υφασµένων ειδών και προϊόντων από µη υφασµένα είδη, εκτός από τα ενδύµατα
Κατασκευή µη υφασµένων ειδών και προϊόντων από µη υφασµένα είδη, εκτός από τα ενδύµατα

13.96
13.96.1

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιοµηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
Κατασκευή υφασµάτων εµποτισµένων, επενδυµένων, επιχρισµένων, επικαλυµµένων ή λαµιναρισµένων µε πλαστικό

13.99
13.99.1
13.99.9

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Κατασκευή πιλήµατος, ετικετών, εµβληµάτων, δαντέλας και κεντηµάτων
Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων (περ. ντύσιµο κουµπιών και ζωνών µε ύφασµα)

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.1

Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύµατα

14.11
14.11.1

Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων
Κατασκευή ενδυµάτων από δέρµα ή αποµίµηση δέρµατος

14.12
14.12.1

Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας
Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας

14.13
14.13.1

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων από υφαντά ή πλεκτά υφάσµατα, µη υφαντά υφάσµατα, κλπ., για άνδρες,
γυναίκες και παιδιά

14.14
14.14.1
14.14.2

Κατασκευή εσωρούχων
Κατασκευή πουκαµίσων, µπλουζακίων και µπλουζών
Κατασκευή πυτζαµών, νυχτικών, ροµπών και εσωρούχων για άνδρες, γυναίκες και παιδιά

14.19
14.19.1
14.19.2
14.19.3
14.19.4

Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ένδυσης
Κατασκευή βρεφικών ενδυµάτων
Κατασκευή ενδυµάτων αθλητισµού, σκί, κολύµβησης, κλπ.
Κατασκευή άλλων εξαρτηµάτων ένδυσης (περ. γάντια, ζώνες, σάλια, φουλάρια, γραβάτες, κλπ).
Κατασκευή καπέλων και καλυµµάτων κεφαλής

14.2

Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20
14.20.1

Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή προϊόντων από γούνα

14.3

Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

14.31
14.31.1

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας (περ. κάλτσες κάθε είδους και καλτσόν)
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14.39
14.39.1

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
Κατασκευή πλεκτών πουλόβερ, ζακετών, φανέλλων ζέρσεϋ και παρόµοιων ειδών

15

Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών

15.1

Κατεργασία και δέψη δέρµατος· κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών, ειδών
σελλοποιίας και σαγµατοποιίας· κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.11
15.11.1
15.11.2

Κατεργασία και δέψη δέρµατος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
Κατεργασία (απόξεση, δέψη, λεύκανση, κλπ.) και βαφή γουνοδερµάτων
Κατεργασία και δέψη δέρµατος. Κατασκευή συνθετικών δερµάτων

15.12
15.12.1

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελλοποιίας και σαγµατοποιίας
Κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών και παρόµοιων ειδών από οποιοδήποτε υλικό. Κατασκευή ειδών
σελοποιίας, σαγµατοποιίας και άλλων ειδών από δέρµα ή αποµίµηση δέρµατος. Κοπτική δέρµατος

15.2

Κατασκευή υποδηµάτων

15.20
15.20.1
15.20.2

Κατασκευή υποδηµάτων
Κατασκευή υποδηµάτων από οποιοδήποτε υλικό
Κατασκευή τµηµάτων υποδηµάτων (άνω µερών υποδηµάτων και τµηµάτων τους, εξωτερικών και εσωτερικών
πελµάτων (σολών και πάτων), τακουνιών, κλπ.) (περ. ραπτική υποδηµάτων)

16

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα·
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16.1

Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου

16.10
16.10.1

Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου
Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός του ξύλου

16.2

Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16.21
16.21.1

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών µε βάση το ξύλο
Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ) επικολλητών, µοριοπλακών (µοριοσανίδων επενδυµένων και µη), ινοπλακών
(ινοσανίδων) και φύλλων καπλαµά

16.22
16.22.1

Κατασκευή συναρµολογούµενων δαπέδων παρκέ
Κατασκευή ξύλινων παρκέ δαπέδου

16.23
16.23.1
16.23.2

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδοµικής
Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για τις οικοδοµές (ξυλουργεία)
Κατασκευή προκατασκευασµένων κτιρίων ή τµηµάτων τους από ξύλο

16.24
16.24.1

Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβωτίων
Κατασκευή ξύλινων κιβωτίων συσκευασίας, κουτιών, βαρελιών, παλέτων, κλπ.

16.29
16.29.1
16.29.2

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής
Kατασκευή ξύλινων κορνίζων, αγαλµατιδίων, διακοσµητικών ειδών και άλλων ειδών π.δ.κ.α. (περ. τορναδόροι ξύλου)
Κατασκευή ειδών από φελλό, ειδών καλαθοπλεκτικής και άλλων ειδών από καλάµι και άλλες ύλες σπαρτοπλεκτικής

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

17.1

Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.11
17.11.1

Παραγωγή χαρτοπολτού
Παραγωγή χαρτοπολτού
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17.12
17.12.1

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.2

Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι

17.21
17.21.1

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εµπορευµατοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
Κατασκευή δοχείων, κιβωτίων, χαρτοσάκκουλων και τσαντών από χαρτί ή χαρτόνι

17.22
17.22.1

Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας
Κατασκευή χαρτιού για οικιακή χρήση και χαρτιού ατοµικής υγιεινής καθώς και την κατασκευή υφαντικής βάτας και
ειδών από βάτα

17.23
17.23.1

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικά)
Κατασκευή γραφικής ύλης, φακέλλων και καρτών αλληλογραφίας από χαρτί

17.24
17.24.1

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες)
Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες)

17.29
17.29.1

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Κατασκευή ετικετών και άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων

18.1

Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες

18.11
18.11.1

Εκτύπωση εφηµερίδων
Εκτύπωση εφηµερίδων

18.12
18.12.1

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες (εκτός εκτύπωση σε ύφασµα)

18.13
18.13.1

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής µέσων
∆ραστηριότητες προεκτύπωσης και προεγγραφής µέσων

18.14
18.14.1
18.14.9

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
Βιβλιοδεσία
Βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς µε την εκτύπωση

18.2

Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων

18.20
18.20.1

Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων
Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου (αναπαραγωγή από µήτρες δίσκων γραµµοφώνου, δίσκων
κόµπακτ και DVD, κασετών µε µουσική, κλπ.)
Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής εικόνας (αναπαραγωγή από µήτρες δίσκων DVD και κασετών µε
κινηµατογραφικές ταινίες και άλλες µαγνητοσκοπήσεις )
Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων πληροφορικής ( αναπαραγωγή από µήτρες λογισµικού και δεδοµένων σε
µαγνητικούς δίσκους και ταινίες )

18.20.2
18.20.3

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

19.1

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)

19.10
19.10.1

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)
Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)

19.2

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

19.20
19.20.1

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
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20

Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων

20.1

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

20.11
20.11.1

Παραγωγή βιοµηχανικών αερίων
Παραγωγή οξυγόνου, ασυτελίνης, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων βιοµηχανικών αερίων

20.12
20.12.1

Παραγωγή χρωστικών υλών
Παραγωγή χρωστικών υλών σε βασική µορφή ή ως συµπύκνωµα

20.13
20.13.1

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χηµικών ουσιών
Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χηµικών ουσιών

20.14
20.14.1
20.14.2

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών
Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (π.χ υδρογονάνθρακες, αιθυλική αλκοόλη)
Παραγωγή κάρβουνων µε χρήση βιοµηχανικών µεθόδων (π.χ. χηµική απόσταξη ξύλου)

20.15
20.15.1

Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων
Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.16
20.16.1

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές

20.17
20.17.1

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς µορφές

20.2

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων

20.20
20.20.1

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων

20.3

Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και
µαστιχών

20.30
20.30.1
20.30.2

Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων
Παραγωγή µονωτικών οικοδοµικών υλικών και µαστιχών (στόκκων)

20.4

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης, αρωµάτων και
παρασκευασµάτων καλλωπισµού

20.41
20.41.1
20.41.2

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης
Παραγωγή σαπουνιού, σκονών πλυσίµατος, απορρυπαντικών και άλλων προϊόντων καθαρισµού
Παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεµών για δέρµα, ξύλο, γυαλί, κλπ.

20.42
20.42.1

Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού
Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού

20.5

Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων

20.51
20.51.1
20.51.2

Παραγωγή εκρηκτικών
Παραγωγή εκρηκτικών υλών και πυροτεχνηµάτων
Κατασκευή σπίρτων

20.52
20.52.1

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

20.53
20.53.1

Παραγωγή αιθέριων ελαίων
Παραγωγή αιθέριων ελαίων
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20.59
20.59.1
20.59.2
20.59.9

Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή χηµικών παρασκευασµάτων για φωτογραφικές χρήσεις
Παραγωγή ζελατίνης
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.

20.6

Παραγωγή συνθετικών ινών

20.60
20.60.1

Παραγωγή συνθετικών ινών
Παραγωγή συνθετικών ινών

21

Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων

21.1

Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων

21.10
21.10.1

Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων

21.2

Παραγωγή φαρµακευτικών σκευασµάτων

21.20
21.20.1

Παραγωγή φαρµακευτικών σκευασµάτων
Παραγωγή φαρµάκων εµβολίων και άλλων φαρµακευτικών προϊόντων

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

22.1

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

22.11
22.11.1
22.11.2

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικά οχηµάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόµωση και ανακατασκευή
επισώτρων (ελαστικά οχηµάτων) από καουτσούκ
Κατασκευή ελαστικών για οχήµατα
Ανακατασκευή και αναγόµωση ελαστικών για οχήµατα

22.19
22.19.1

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
Κατασκευή άλλων προϊόντων από καουτσούκ

22.2

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

22.21
22.21.1

Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισµένης µορφής
Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και εξαρτηµάτων τους, διογκωµένης πολυστερίνης και αφρώδους
ελαστικού

22.22
22.22.1

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

22.23
22.23.1

Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών υλικών
Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών προϊόντων

22.29
22.29.1

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

23

Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων

23.1

Kατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί

23.11
23.11.1

Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
Κατασκευή επίπεδου γυαλιού συµπεριλαµβανοµένου και του χρωµατισµένου γυαλιού (βιτρώ) και του γυαλιού σε
διάφορες αποχρώσεις
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23.12
23.12.1

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

23.13
23.13.1

Κατασκευή κοίλου γυαλιού
Κατασκευή κοίλου γυαλιού και διακοσµητικών ειδών από γυαλί

23.14
23.14.1

Κατασκευή ινών γυαλιού
Κατασκευή ινών γυαλιού συµπεριλαµβανοµένου του υαλοβάµβακα

23.19
23.19.1

Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαµβανοµένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαµβανοµένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

23.2

Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων

23.20
23.20.1

Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων
Κατασκευή πυρίµαχων προϊόντων

23.3

Παραγωγή δοµικών υλικών από άργιλο

23.31
23.31.1

Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή µωσαϊκών

23.32
23.32.1

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δοµικών προϊόντων από οπτή γη
Κατασκευή τούβλων, κεραµιδιών (κεραµοποιεία, τουβλοποιεία ), και δοµικών προϊόντων από οπτή γή

23.4

Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραµικής

23.41
23.41.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών
Αγγειοπλαστική

23.42
23.42.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραµικών ειδών υγιεινής

23.43
23.43.1

Κατασκευή κεραµικών µονωτών και κεραµικών µονωτικών εξαρτηµάτων
Κατασκευή κεραµικών µονωτών και κεραµικών µονωτικών εξαρτηµάτων

23.44
23.44.1

Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.49
23.49.1

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής
Κατασκευή άλλων προϊόντων κεραµικής

23.5

Παραγωγή τσιµέντου, ασβέστη και γύψου

23.51
23.51.1

Παραγωγή τσιµέντου
Παραγωγή τσιµέντου

23.52
23.52.1
23.52.2

Παραγωγή ασβέστη και γύψου
Παραγωγή ασβέστη
Παραγωγή γύψου

23.6

Κατασκευή προ‘ι’οντων από σκυρόδεµα, τσιµέντο και γύψο

23.61
23.61.1
23.61.2

Κατασκευή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα
Κατασκευή τσιµεντοσωλήνων, τσιµεντοµπλόκ, τσιµεντοπλακών
Προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία από σκυρόδεµα, τσιµέντο για οικοδοµικά έργα ή έργα πολιτικού µηχανικού

23.62
23.62.1

Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο
Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο
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23.63
23.63.1

Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος
Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος

23.64
23.64.1

Κατασκευή κονιαµάτων
Κατασκευή κονιαµάτων (σουβάδων)

23.65
23.65.1

Κατασκευή ινοτσιµέντου
Κατασκευή ινοτσιµέντου

23.69
23.69.1

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα, γύψο και τσιµέντο
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα, γύψο και τσιµέντο

23.7

Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.70
23.70.1

Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Κοπή και µορφοποίηση λίθων (περ. παραγωγή τζιονιού)

23.9

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

23.91
23.91.1

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

23.99
23.99.1

Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. (περ. πρέµιξ, επεξεργασµένο φαιόχωµα, πεντονίτης,
κλπ. )

24

Παραγωγή βασικών µετάλλων

24.1

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραµάτων

24.10
24.10.1

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραµάτων
Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραµάτων

24.2

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

24.20
24.20.1

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

24.3

Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα

24.31
24.31.1

Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων
Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων

24.32
24.32.1

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων
Ψυχρή έλαση στενών φύλλων

24.33
24.33.1

Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση µορφοράβδων
Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση µορφοράβδων

24.34
24.34.1

Ψυχρή επεκτατική ολκή συρµάτων
Συρµατοποίηση

24.4

Παραγωγή βασικών πολύτιµων µετάλλων και άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων

24.41
24.41.1

Παραγωγή πολύτιµων µετάλλων
Παραγωγή πολύτιµων µετάλλων

24.42
24.42.1

Παραγωγή αλουµινίου (αργιλίου)
Παραγωγή αλουµινίου (αργιλίου)
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24.43
24.43.1

Παραγωγή µολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου
Παραγωγή µολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

24.44
24.44.1

Παραγωγή χαλκού
Παραγωγή χαλκού

24.45
24.45.1

Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων

24.46
24.46.1

Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων
Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων

24.5

Χύτευση µετάλλων

24.51
24.51.1
24.51.2

Χύτευση σιδήρου
Χύτευση σιδήρου
Κατασκευή χυτών σιδερένιων σωλήνων και εξαρτηµάτων

24.52
24.52.1

Χύτευση χάλυβα
Χύτευση χάλυβα

24.53
24.53.1

Xύτευση ελαφρών µετάλλων
Χύτευση ελαφρών µετάλλων

24.54
24.54.1

Χύτευση άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
Χύτευση άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων

25

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού

25.1

Κατασκευή δοµικών µεταλλικών προϊόντων

25.11
25.11.1

Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών µεταλλικών σκελετών
Κατασκευή µεταλλικών σκελετών, µερών µεταλλικών σκελετών, υποστέγων και κτιρίων από προκατασκευασµένα
µεταλλικά κυρίως στοιχεία

25.12
25.12.1

Κατασκευή µεταλλικών πορτών και παραθύρων
Κατασκευή µεταλλικών θυρών και παραθύρων

25.2

Κατασκευή µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων

25.21
25.21.1

Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης
Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης

25.29
25.29.1

Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεποζίτων, δεξαµενών και δοχείων
Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεποζίτων, δεξαµενών και δοχείων

25.3

Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρµανση

25.30
25.30.1

Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρµανση
Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρµανση

25.4

Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών

25.40
25.40.1

Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών
Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών
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Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση·
κονιοµεταλλουργία

25.50
25.50.1

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

25.6

Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων· µεταλλοτεχνία

25.61
25.61.1
25.61.2

Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων
Ανοδίωση, επιµετάλλωση και βαφή µετάλλων
Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας µετάλλων (στίλβωση, χάραξη, καθαρισµός, αµµοριπή, κλπ.)

25.62
25.62.1

Μεταλλοτεχνία
Μηχανολογικές εργασίες (µηχανουργεία)

25.7

Κατασκευή µαχαιροπήρουνων, εργαλείων και σιδηρικών

25.71
25.71.1

Κατασκευή µαχαιροπήρουνων
Κατασκευή µαχαιροπήρουνων

25.72
25.72.1

Κατασκευή κλειδαριών και µεντεσέδων
Κατασκευή κλειδαριών και µεντεσέδων

25.73
25.73.1

Κατασκευή εργαλείων
Κατασκευή µαχαιριών και κοπτικών λεπίδων, πριονιών και πριονολεπίδων για µηχανές ή µηχανικές συσκευές

25.73.2

Κατασκευή εργαλείων χεριού, εργαλείων κωµοδρόµου και εναλλάξιµων εξαρτηµάτων εργαλείων χεριού και
εργαλειοµηχανών

25.9

Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων

25.91
25.91.1

Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων δοχείων
Κατασκευή σιδερένιων και χαλύβδινων βαρελιών, κάδων, µπετονιών, κουβάδων και παρόµοιων δοχείων χωριτικότητας
µικρότερης των 300 λίτρων

25.92
25.92.1

Κατασκευή ελαφρών µεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή µεταλλικών δοχείων και κονσερβών για τρόφιµα και κατασκευή µεταλλικών πωµάτων

25.93
25.93.1
25.93.2

Κατασκευή ειδών από σύρµα, αλυσίδων και ελατηρίων
Κατασκευή µεταλλικών καλωδίων, συρµατοπλέγµατος περίφραξης, σύρµατος αγκαθωτού, συρµάτινων δικτύων και
παρόµοιων ειδών. Κατασκευή καρφοβελόνων, καρφιτσών και ηλεκτροδίων.
Κατασκευή µεταλλικών ελατηρίων και αλυσίδων

25.94
25.94.1

Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιοµηχανών
Κατασκευή βίδων, ροδέλλων και παρόµοιων ειδών

25.99
25.99.1
25.99.2

Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων οικιακής χρήσης µη ηλεκτρικά
Κατασκευή προϊόντων λευκοσιδηρουργείου και χαλκουργείου και άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. (περ.
µεταλλικών πινακίδων)

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

26.1

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και πλακετών

26.11
26.11.1
26.11.9

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων
Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων
Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών λυχνιών περιλαµβανοµένων των φωτοβολταϊκών και ηλεκτρικών θερµοσιφώνων

26.12
26.12.1

Κατασκευή έµφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
Κατασκευή έµφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
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26.2

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού

26.20
26.20.1

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού

26.3

Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας

26.30
26.30.1

Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
Κατασκευή και συναρµολόγηση τηλεφωνικού και τηλεγραφικού εξοπλισµού

26.4

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.40
26.40.1

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.5

Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης· κατασκευή ρολογιών

26.51
26.51.1

Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης
Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, επαλήθευσης, δοκιµών πλοήγησης και άλλων χρήσεων

26.52
26.52.1

Κατασκευή ρολογιών
Κατασκευή ρολογιών

26.6

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

26.60
26.60.1

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

26.7

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού

26.70
26.70.1

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού
Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού

26.8

Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων

26.80
26.80.1

Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων
Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού

27.1

Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών µετασχηµατιστών και συσκευών
διανοµής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύµατος

27.11
27.11.1
27.11.2

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
Κατασκευή και συναρµολόγηση ηλεκτροκινητήρων
Κατασκευή ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών

27.12
27.12.1
27.12.2

Κατασκευή συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος
Κατασκευή συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος
Κατασκευή πριζών, διακοπτών, ασφαλειών και παρόµοιου εξοπλισµού σύνδεσης, ελέγχου και παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος

27.2

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.20
27.20.1

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών και ξηρών µπαταριών
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27.3

Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτηµάτων καλωδίωσης

27.31
27.31.1

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
Κατασκεύη καλωδίων οπτικών ινών

27.32
27.32.1

Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρµάτων και καλωδίων
Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρµάτων και καλωδίων

27.33
27.33.1

Κατασκευή εξαρτηµάτων καλωδίωσης
Κατασκευή εξαρτηµάτων καλωδίωσης

27.4

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισµού

27.40
27.40.1

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισµού
Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισµού

27.5

Κατασκευή οικιακών συσκευών

27.51
27.51.1

Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.52
27.52.1

Κατασκευή µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Κατασκευή µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (συµπ. ηλιακών θερµοσιφώνων)

27.9

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού

27.90
27.90.1

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού
Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού

28

Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α.

28.1

Κατασκευή µηχανηµάτων γενικής χρήσης

28.11
28.11.1

Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και δικύκλων
Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και δικύκλων

28.12
28.12.1

Κατασκευή εξοπλισµού υδραυλικής ενέργειας
Κατασκευή εξοπλισµού υδραυλικής ενέργειας

28.13
28.13.1

Κατασκευή άλλων αντλιών και συµπιεστών
Κατασκευή άλλων αντλιών και συµπιεστών

28.14
28.14.1

Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

28.15
28.15.1

Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών µηχανισµών µετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και µετάδοσης
κίνησης
Κατασκευή τριβέων, οδοντοτών µηχανισµών µετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντοτών τροχών και µετάδοσης κίνησης

28.2

Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης

28.21
28.21.1

Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

28.22
28.22.1

Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
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28.23
28.23.1

Κατασκευή µηχανών και εξοπλισµού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού)
Κατασκευή µηχανών και εξοπλισµού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού)

28.24
28.24.1

Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός
Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

28.25
28.25.1

Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης

28.29
28.29.1

Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.3

Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων

28.30
28.30.1
28.30.2

Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων
Κατασκευή γεωργικών ελκυστήρων
Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων

28.4

Κατασκευή µηχανηµάτων µορφοποίησης µετάλλου και εργαλειοµηχανών

28.41
28.41.1

Κατασκευή µηχανηµάτων µορφοποίησης µετάλλου
Κατασκευή εργαλειοµηχανών µεταλλουργίας, µερών και εξαρτηµάτων τους

28.49
28.49.1

Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών
Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών

28.9

Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης

28.91
28.91.1

Κατασκευή µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία
Κατασκευή µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία

28.92
28.92.1

Κατασκευή µηχανηµάτων για τα ορυχεία, τα λατοµεία και τις δοµικές κατασκευές
Κατασκευή µηχανηµάτων για τα ορυχεία, λατοµεία και τις δοµικές κατασκευές

28.93
28.93.1

Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού
Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού

28.94
28.94.1

Κατασκευή µηχανηµάτων για την βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων ή δερµάτινων ειδών
Κατασκευή µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών

28.95
28.95.1

Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

28.96
28.96.1

Κατασκευή µηχανηµάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών
Κατασκευή µηχανηµάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών

28.99
28.99.1

Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

29

Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων

29.1

Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων

29.10
29.10.1

Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
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Κατασκευή αµαξωµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα· κατασκευή ρυµουλκούµενων και
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων

29.20
29.20.1

Κατασκευή αµαξωµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα · κατασκευή ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων
οχηµάτων
Κατασκευή αµαξωµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα· κατασκευή ρυµουλκούµενων και ηµι-ρυµουλκούµενων οχηµάτων

29.3

Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα

29.31
29.31.1

Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για µηχανοκίνητα οχήµατα
Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για µηχανοκίνητα οχήµατα

29.32
29.32.1

Κατασκευή άλλων µερών και εξαρτηµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα
Κατασκευή άλλων µερών και εξαρτηµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα.

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών

30.1

Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών

30.11
30.11.1

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

30.12
30.12.1

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού

30.2

Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και τροχαίου υλικού

30.20
30.20.1

Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και τροχαίου υλικού
Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και τροχαίου υλικού

30.3

Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµοπλοίων και συναφών µηχανηµάτων

30.30
30.30.1

Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµοπλοίων και συναφών µηχανηµάτων
Κατασκευή αεροπορικού, διαστηµικού και συναφούς εξοπλισµού

30.4

Κατασκευή στρατιωτικών οχηµάτων µάχης

30.40
30.40.1

Κατασκευή στρατιωτικών οχηµάτων µάχης
Κατασκευή στρατιωτικών οχηµάτων µάχης

30.9

Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α.

30.91
30.91.1

Κατασκευή µοτοσικλετών
Κατασκευή µοτοσικλεττών

30.92
30.92.1
30.92.2

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αµαξιδίων
Κατασκευή ποδηλάτων
Κατασκευή αναπηρικών και παιδικών αµαξιδίων

30.99
30.99.1

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α.
Κατασκευή άλλου εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α.

31

Κατασκευή επίπλων

31.0

Κατασκευή επίπλων

31.01
31.01.1
31.01.2

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα
Κατασκευή επίπλων για γραφεία, καταστήµατα, εκκλησίες, σχολεία και εστιατόρια
Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων (από οποιοδήποτε υλικό), εκτός των καθισµάτων των αυτοκινήτων, αεροπλάνων
και τραίνων
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31.02
31.02.1

Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03
31.03.1

Κατασκευή στρωµάτων
Κατασκευή στρωµάτων και ντιβανιών

31.09
31.09.1
31.09.2
31.09.3
31.09.4
31.09.5

Κατασκευή άλλων επίπλων
Κατασκευή ξύλινων επίπλων
Κατασκευή µεταλλικών επίπλων
Κατασκευή επίπλων από άλλα υλικά
Ταπετσάρισµα επίπλων (εκτός καθισµάτων των αυτοκινήτων)
Λουστράρισµα και βάψιµο επίπλων

32

Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

32.1

Κατασκευή κοσµηµάτων, πολύτιµων αντικειµένων και συναφών ειδών

32.11
32.11.1

Κοπή νοµισµάτων
Κοπή νοµισµάτων

32.12
32.12.1

Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών
Χρυσοχοεία, αργυροχοεία και κατεργασία πολύτιµων και ηµιπολύτιµων λίθων

32.13
32.13.1

Κατασκευή κοσµηµάτων αποµίµησης και συναφών ειδών
Κατασκευή κοσµηµάτων αποµίµησης και συναφών ειδών

32.2

Κατασκευή µουσικών οργάνων

32.20
32.20.1

Κατασκευή µουσικών οργάνων
Κατασκευή µουσικών οργάνων

32.3

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.30
32.30.1

Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.4

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.40
32.40.1

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.5

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προµηθειών

32.50
32.50.1
32.50.2
32.50.3

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προµηθειών
Κατασκευή τεχνητών δοντιών, οδοντοστοιχιών και προσθέσεων
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προµηθειών
Κατασκευή φακών, µατογυαλιών και φακών επαφής

32.9

Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.91
32.91.1

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

32.99
32.99.1
32.99.2
32.99.3
32.99.4
32.99.5

Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Κατασκευή εργαλείων γραφής (πέννες, µολύβια, σφραγίδες, κλπ.)
Κατασκευή οµπρελών κάθε είδους, σούστων, κουµπιών, φερµουάρ και µερών τους
Κατασκευή κεριών
Κατασκευή φερέτρων
Άλλες βιοµηχανίες π.δ.κ.α.
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33

Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού

33.1

Επισκευή µεταλλικών προϊόντων, µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού

33.11
33.11.1
33.11.2

Επισκευή µεταλλικών προϊόντων
Επισκευή µεταλλικών προϊόντων του κλάδου 25
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής όπλων και οπλικών συστηµάτων (περιλ. κυνηγετικών όπλων)

33.12
33.12.1

Επισκευή µηχανηµάτων
Επισκευή µηχανηµάτων, κυρίως του κλάδου 28

33.13
33.13.1

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισµού
Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισµού

33.14
33.14.1

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού
Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού

33.15
33.15.1

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16
33.16.1

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστηµοπλοίων
Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστηµοπλοίων

33.17
33.17.1

Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισµού µεταφορών
Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισµού µεταφορών

33.19
33.19.1

Επισκευή άλλου εξοπλισµού
Επισκευή άλλου εξοπλισµού (π.χ. διχτυών ψαρέµατος, σχοινιών, µηχανών παιχνιδιών, ιστορικών εκκλησιαστικών οργάνων,
κλπ.)

33.2

Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού

33.20
33.20.1

Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού
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D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

35

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού

35.1

Παραγωγή, µετάδοση και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας

35.11
35.11.1

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος

35.12
35.12.1

Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύµατος
Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύµατος

35.13
35.13.1

∆ιανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος
∆ιανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος

35.14
35.14.1

Εµπόριο ηλεκτρικού ρεύµατος
Εµπόριο ηλεκτρικού ρεύµατος

35.2

Παραγωγή φυσικού αερίου· διανοµή αερίων καυσίµων µε αγωγούς

35.21
35.21.1

Παραγωγή φυσικού αερίου
Παραγωγή φυσικού αερίου

35.22
35.22.1

∆ιανοµή αέριων καυσίµων µέσω αγωγών
∆ιανοµή φυσικού αερίου µέσω αγωγών

35.23
35.23.1

Εµπόριο αέριων καυσίµων µέσω αγωγών
Εµπόριο φυσικού αερίου µέσω αγωγών

35.3

Παροχή ατµού και κλιµατισµού

35.30
35.30.1
35.30.2

Παροχή ατµού και κλιµατισµού
Παροχή ατµού και κλιµατισµού
Παραγωγή βρώσιµου και µη βρώσιµου πάγου
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E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

36

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

36.0

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

36.00
36.00.1
36.00.2
36.00.3

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Συλλογή και διανοµή νερού (για ύδρευση)
∆ιύλιση και καθαρισµός νερού (περ. διυλιστήρια Κόρνου, Χοιροκοιτίας, Λεµεσού και Τερσεφάνου )
Αφαλάτωση θαλάσσιου νερού

37

Επεξεργασία Λυµάτων

37.0

Επεξεργασία λυµάτων

37.00
37.00.1
37.00.2
37.00.3

Επεξεργασία λυµάτων
Συµβούλια αποχετεύσεως
Λειτουργία σταθµών επεξεργασίας λυµάτων
Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισµού απορροφητικών βόθρων και σηπτικών δεξαµενών

38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων· ανάκτηση υλικών

38.1

Συλλογή αποβλήτων

38.11
38.11.1
38.11.2

Συλλογή µη επικίνδυνων αποβλήτων
Υπηρεσίες συλλογής, µεταφοράς και διάθεσης µη επικίνδυνων απορριµµάτων και σκυβάλων τοπικών αρχών (δήµων,
κοινοτικών συµβουλίων, κλπ.)
Ιδιωτικές υπηρεσίες συλλογής, µεταφοράς και διάθεσης απορριµµάτων και σκυβάλων

38.12
38.12.1

Συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων
Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριµµάτων

38.2

Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων

38.21
38.21.1

Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων αποβλήτων
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων απορριµµάτων και σκυβάλων

38.22
38.22.1

Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων
Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριµµάτων και σκυβάλων

38.3

Ανάκτηση υλικών

38.31
38.31.1
38.31.2

Αποσυναρµολόγηση παλαιών ειδών
Υπηρεσίες αποσυναρµολόγησης άχρηστων αντικειµένων / µηχανών
∆ιάλυση πλοίων

38.32
38.32.1

Ανάκτηση διαλεγµένου υλικού
Ανακύκλωση µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµάτων και υπολειµµάτων

39

∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

39.00
39.00.1
39.00.2

∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Υγειονοµικές υπηρεσίες κυβέρνησης και τοπικών αρχών
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων π.δ.κ.α.
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F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

41

Κατασκευές κτιρίων

41.1

Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων

41.10
41.10.1
41.10.2

Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων
Οργανισµός Αναπτύξεως Γης
Ιδιωτικές επιχειρήσεις αναπτύξεως γης

41.2

Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη

41.20
41.20.1

Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Κατασκευές όλων των τύπων κτιρίων (ιδιωτικού τοµέα)

42

Έργα πολιτικού µηχανικού

42.1

Κατασκευή δρόµων και σιδηροδροµικών γραµµών

42.11
42.11.1
42.11.2
42.11.3
42.11.4

Κατασκευή
Κατασκευές
Κατασκευές
Κατασκευές
Κατασκευές

42.12
42.12.1

Κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών και υπόγειων σιδηροδρόµων
Κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών και υπόγειων σιδηροδρόµων ( γραµµών µετρό )

42.13
42.13.1

Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων
Κατασκευές γεφυρών και σηράγγων

42.2

Κατασκευή κοινωφελών έργων

42.21
42.21.1
42.21.2
42.21.3
42.21.4
42.21.5

Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών µε υγρά
Κατασκευή κοινωφελών (αντιπληµµυρικών ) έργων, συµπ. αγωγών και καναλιών
Κατασκευές Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας
Κατασκευές Συµβουλίων Αποχετεύσεως
∆ιατρήσεις νερού και εκσκαφές λάκκων
Κατασκευές Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων

42.22
42.22.1
42.22.2
42.22.3

Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεπικοινωνιών
Κατασκευές Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου
Κατασκευές Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Κατασκευή κοινωφελών έργων για την ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες

42.9

Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού

42.91
42.91.1

Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων
Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων (περ. κατασκευή φραγµάτων, µαρίνων)

42.99
42.99.1

Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α. (περ. υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, διαχωρισµός
οικοπέδων)

43

Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.1

Κατεδαφίσεις και προετοιµασία εργοταξίου

43.11
43.11.1

Κατεδαφίσεις
Κατεδάφιση κτιρίων και άλλων κατασκευών

δρόµων και αυτοκινητοδρόµων
οδοποιίας (ιδιωτικού τοµέα)
Τµήµατος ∆ηµοσίων Εργων
Επαρχιακών ∆ιοικήσεων
∆ηµαρχείων και Κοινοτικών Συµβουλίων
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43.12
43.12.1

Προετοιµασία εργοταξίου
Εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών

43.13
43.13.1

∆οκιµαστικές γεωτρήσεις
∆οκιµαστικές διατρήσεις, δοκιµαστικές γεωτρήσεις (για κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή παρόµοιους
σκοπούς)

43.2

∆ραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων

43.21
43.21.1
43.21.2
43.21.3

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Άλλες εγκαταστάσεις
Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

43.22
43.22.1
43.22.2
43.22.3

Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Εγκατάσταση κεντρικών θερµάνσεων
Εγκατάσταση συσκευών κλιµατισµού ή ψύξης

43.29
43.29.1
43.29.2

Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
Εγκατάσταση ανελκυστήρων
Εργασίες µόνωσης, θερµοµόνωσης ή ηχοµόνωσης σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά έργα (περ. η εγκατάσταση blinds)

43.3

Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος

43.31
43.31.1

Επιχρίσεις κονιαµάτων
Επιχρίσεις κονιαµάτων (σουβατίσµατα, σπρίτς, γύψο)

43.32
43.32.1

Ξυλουργικές εργασίες
Τοποθέτηση µη ιδιοκατασκευασµένων θυρών, παραθύρων, έτοιµων κουζίνων και άλλων συναφών ειδών από ξύλο ή
άλλα υλικά

43.33
43.33.1

Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων µε ξύλινα πατώµατα ή παρκέ, χαλιά, πλαστικά δάπεδα, κεραµικά, ψευδοτάβανα
(περ. χάρτινες ταπετσαρίες τοίχου και γυάλισµα µαρµάρων)

43.34
43.34.1
43.34.2

Χρωµατισµοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
Χρωµατισµοί κτιρίων
Τοποθέτηση υαλοπινάκων

43.39
43.39.1

Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος
Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων

43.9

Άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.91
43.91.1

∆ραστηριότητες κατασκευής στεγών
Κατασκευή στεγών και επικαλύψεων στεγών

43.99
43.99.1
43.99.2
43.99.3
43.99.4
43.99.5

Άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Αποµονώσεις ταρατσών/στέγης, στεγανοποίηση ή υγροµόνωση
Επεξεργασία οπλισµού (εργασίες σιδεράδων)
Ξυλότυποι (εργασίες καλουψιήδων)
Κατασκευές εργολάβων µπετόν-αρµέ
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής ιδιωτικών κολυµβητηρίων και άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές
δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Εκµίσθωση εξοπλισµού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, µαζί µε το χειριστή

43.99.6

- 28 -

G

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ˙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο˙ επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών

45.1

Πώληση µηχανοκίνητων οχηµάτων

45.11
45.11.1
45.11.2

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Πώληση καινούριων αυτοκινήτων και άλλων οχηµάτων µέχρι 3.5 τόνων
Πώληση µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και άλλων οχηµάτων µέχρι 3.5 τόνων

45.19
45.19.1
45.19.2

Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Πώληση καινούριων αυτοκινήτων και άλλων οχηµάτων βαρύτερων από 3.5 τόνους
Πώληση µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και άλλων οχηµάτων βαρύτερων των 3.5 τόνων

45.2

Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων

45.20
45.20.1
45.20.2
45.20.3
45.20.4
45.20.5
45.20.6
45.20.7
45.20.9

Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
Επιδιόρθωση και συντήρηση αυτοκινήτων (γκαράζ)
Επιδιόρθωση ηλεκτρικού συστήµατος αυτοκινήτων
Βαφή αυτοκινήτων
Επισκευή αµαξώµατος (ισιώµατα ) αυτοκινήτων
Επιδιόρθωση ελαστικών αυτοκινήτων
Επιδιόρθωση ραδιατέρ αυτοκινήτων
Πλύσιµο και στίλβωµα αυτοκινήτων
Άλλες επιδιορθώσεις αυτοκινήτων (περ. εφαρµογή εξώστ, µέτρηµα τιµονιού, ζύγισµα τροχών, εφαρµογή γυαλιών,
εφαρµογή συστηµάτων κλιµατισµού, κλπ.)

45.3

Πώληση µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων

45.31
45.31.1
45.31.2

Χονδρικό εµπόριο µερών, εξαρτηµάτων και αξεσουάρ αυτοκινήτων και άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων και άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο αξεσουάρ µηχανοκίνητων οχηµάτων

45.32
45.32.1
45.32.2

Λιανικό εµπόριο µερών, εξαρτηµάτων και αξεσουάρ αυτοκινήτων και άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων και άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο αξεσουάρ µηχανοκίνητων οχηµάτων

45.4

Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και των µερών και εξαρτηµάτων τους

45.40
45.40.1
45.40.2

Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και των µερών και εξαρτηµάτων τους
Πώληση µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων (συµπ. Των εξαρτηµάτων τους)
Συντήρηση και επιδιόρθωση µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων

46

Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών

46.1

Χονδρικό εµπόριο έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης

46.11

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων,
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ηµιτελών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αγροτικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων,
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ηµιτελών προϊόντων

46.11.1

46.12
46.12.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και
βιοµηχανικών χηµικών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στη πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και βιοµηχανικών
χηµικών προϊόντων
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46.13
46.13.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδοµικών υλικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδοµικών υλικών

46.14

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και
αεροσκαφών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και
αεροσκαφών

46.14.1

46.15
46.15.1

46.16
46.16.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και
ειδών κιγκαλερίας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών
κιγκαλερίας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων,
γουναρικών, υποδηµάτων και δερµάτινων προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων, γουναρικών,
υποδηµάτων και δερµάτινων προϊόντων

46.17
46.17.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού

46.18
46.18.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση άλλων συγκεκριµένων προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση άλλων συγκεκριµένων προϊόντων

46.19
46.19.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών

46.2

Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων

46.21
46.21.1
46.21.2
46.21.3

Χονδρικό εµπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών
Χονδρικό εµπόριο δηµητριακών και σπορικών
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστου καπνού

46.22
46.22.1

Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών

46.23
46.23.1

Χονδρικό εµπόριο ζώντων ζώων
Χονδρικό εµπόριο ζώντων ζώων

46.24
46.24.1

Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και κατεργασµένου δέρµατος
Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και κατεργασµένου δέρµατος

46.3

Χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού

46.31
46.31.1
46.31.2
46.31.3
46.31.4

Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Συσκευασία και εξαγωγή φρούτων και λαχανικών
Σύνδεσµοι διαθέσεως φρούτων και λαχανικών στην επιτόπια αγορά
Μεσιτέµποροι φθαρτών
Χονδρικό εµπόριο ξηρών καρπών

46.32
46.32.1

Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

46.33
46.33.1

Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών

46.34
46.34.1

Χονδρικό εµπόριο ποτών
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών και νερού
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46.35
46.35.1

Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού

46.36
46.36.1

Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας, ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιείας

46.37
46.37.1

Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και µπαχαρικών

46.38
46.38.1
46.38.2

Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Χονδρικό εµπόριο ψαριών και θαλασσινών (οστρακοειδή, µαλάκια)
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α. (περ. ζωοτροφές για κατοικίδια ζώα και πτηνά, παιδικές τροφές, διαιτητικές
τροφές, βρεφικές τροφές)

46.39
46.39.1

Μη ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
Μη ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού

46.4

Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης

46.41
46.41.1

Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (π.χ νήµατα, υφάσµατα, οικιακά λινά, ραφοκλωστές, φερµουάρ)

46.42
46.42.1
46.42.2

Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων (περ. Αθλητικά ενδύµατα, γάντια, γραβάτες, είδη γουνοποιίας και εσώρουχα)
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων

46.43
46.43.1
46.43.2
46.43.3

Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
Χονδρικό εµπόριο δίσκων γραµµοφώνου, κασετών, ψηφιακών δίσκων και βιντεοκασετών
Χονδρικό εµπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών

46.44
46.44.1

Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισµού

46.45
46.45.1

Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών

46.46
46.46.1

Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων

46.47
46.47.1
46.47.2

Χονδρικό εµπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
Χονδρικό εµπόριο επίπλων και χαλιών (π.χ. περσικά χαλιά)
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού

46.48
46.48.1

Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων

46.49
46.49.1
46.49.2
46.49.3
46.49.4
46.49.5
46.49.6

Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο γραφικής ύλης, χαρτικών ειδών, βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο ποδηλάτων, τµηµάτων και εξαρτηµάτων τους
Χονδρικό εµπόριο µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσεως
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου

46.5

Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων

46.51
46.51.1

Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Χονδρικό εµπόριο Η/Υ , περιφερειακού εξοπλισµού των Η/Υ και λογισµικού
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46.52
46.52.1

Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων

46.6

Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, εξοπλισµού και προµηθειών

46.61
46.61.1

Χονδρικό εµπόριο γεωργικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και προµηθειών
Χονδρικό εµπόριο αγροτικών µηχανηµάτων, εξαρτηµάτων και εργαλείων, συµπεριλαµβανοµένων των ελκυστήρων

46.62
46.62.1

Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών

46.63

Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων, καθώς και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα
πολιτικού µηχανικού
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για τα µεταλλεία και λατοµεία, τις οικοδοµικές εργασίες και τις εργασίες πολιτικού
µηχανικού

46.63.1

46.64.1

Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία, και χονδρικό εµπόριο
ραπτοµηχανών και πλεκτοµηχανών
Χονδρικό εµπόριο ραπτοµηχανών, πλεκτοµηχανών και µηχανηµάτων κλωστοϋφαντουργικής βιοµηχανίας

46.65
46.65.1

Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου
Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου

46.66
46.66.1

Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου

46.69
46.69.1
46.69.2

Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία, το εµπόριο και την πλοήγηση

46.7

Άλλο ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο

46.71
46.71.1

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

46.72
46.72.1

Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων

46.73
46.73.1
46.73.2
46.73.3
46.73.4
46.73.5
46.73.6
46.73.9

Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, πινέλλων και βουρτσών
Χονδρικό εµπόριο υαλοπινάκων
Χονδρικό εµπόριο ψευδοτάβανων, γύψινων διακοσµήσεων, διαχωριστικών και αντηλιακών
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού τοίχου και υλικών επένδυσης δαπέδου
Χονδρικό εµπόριο διαφόρων οικοδοµικών υλικών

46.74

46.74.2

Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις
θέρµανσης
Χονδρικό εµπόριο υλικών για υδραυλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµού για εγκαταστάσεις θέρµανσης (π.χ.
θερµοσίφωνες)
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών και µικροεργαλείων, κλειδαριών, σφυριών και παρόµοιων ειδών

46.75
46.75.1

Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων και ουσιών (περ. χηµικών πρώτων υλών), λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, κλπ.

46.64

46.74.1
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46.76
46.76.1

Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων

46.77
46.77.1

Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων, υπολειµµάτων και υλικών ανακύκλωσης

46.9

Μη ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο

46.90
46.90.1
46.90.9

Μη ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Χονδρικό εµπόριο ποικιλίας αγαθών χωρίς ιδιαίτερη ειδίκευση
Άλλο χονδρικό εµπόριο π.δ.κ.α.

47

Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών

47.1

Λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα

47.11
47.11.1
47.11.2

Λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα που πωλούν κυρίως τρόφιµα, ποτά ή καπνό
Παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίµων
Περίπτερα ( µίνι µάρκετ)

47.19
47.19.1
47.19.2

Άλλο λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήµατα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιµα, τα ποτά ή ο καπνός
Λιανικό εµπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήµατα όπως κεντήµατα, έπιπλα, οικιακές συσκευές, κουζινικά, είδη
προίκας, καλλυντικά, παιγνίδια, αθλητικά είδη, κλπ., εκτός από τρόφιµα, ποτά και καπνό

47.2

Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού σε ειδικευµένα καταστήµατα

47.21
47.21.1

Λιανικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών (φρουταρίες)

47.22
47.22.1

Λιανικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών

47.23
47.23.1

Λιανικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ψαριών και θαλασσινών (ψάρια, µαλάκια)

47.24
47.24.1
47.24.2

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

47.25
47.25.1

Λιανικό εµπόριο ποτών σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών (περ. τσάι, καφέ)

47.26
47.26.1

Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού

47.29
47.29.1
47.29.9

Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Άλλο λιανικό εµπόριο µε εξειδίκευση στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού π.δ.κ.α. (π.χ. ξηροί καρποί)

47.3

Λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε ειδικευµένα καταστήµατα

47.30
47.30.1

Λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανική πώληση καυσίµων και λιπαντικών για οχήµατα (σταθµοί βενζίνης)
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Λιανικό εµπόριο εξοπλισµού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων σε ειδικευµένα
καταστήµατα

47.41

Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και λογισµικού σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού και λογισµικού συµπ. των βιντεοπαιχνιδιών

47.41.1

47.42
47.42.1

Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (περ. τηλέφωνα, τηλεοµοιότυπα, αντένες, συστήµατα κλειστού
κυκλώµατος παρακολούθησης)

47.43
47.43.1

Λιανικό εµπόριο εξοπλισµού ήχου και εικόνας σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών

47.5

Λιανικό εµπόριο άλλου οικιακού εξοπλισµού σε ειδικευµένα καταστήµατα

47.51
47.51.1
47.51.2
47.51.3

Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο υφασµάτων
Λιανικό εµπόριο υφαντουργικών προϊόντων οικιακής χρήσης
Λιανικό εµπόριο ψιλικών, νηµάτων και κλωστών πλεκτικής και κεντηµάτων

47.52
47.52.1
47.52.2
47.52.3
47.52.4
47.52.9

Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων και βερνικιών
Λιανικό εµπόριο κλειδαριών, εργαλείων, καθρεπτών, σιδήρου, τσιµέντου, κλπ.
Λιανικό εµπόριο ξυλείας
Λιανικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών

47.53
47.53.1

Λιανικό εµπόριο χαλιών, κιλιµιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο κουρτίνων, χαλιών, κιλιµιών, ταπετσαρίας και επενδύσεων δαπέδου

47.54
47.54.1

Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

47.59
47.59.1
47.59.2
47.59.3

Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο οικιακών επίπλων
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
Λιανικό εµπόριο κεντηµάτων και άλλων ειδών οικοτεχνίας, ειδών υαλοπωλείου και µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

47.59.4
47.59.5
47.59.9

Λιανικό εµπόριο µουσικών οργάνων και παρτιτούρων
Κορνιζοποιεία
Άλλο λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού π.δ.κ.α.

47.6

Λιανικό εµπόριο επιµορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε ειδικευµένα καταστήµατα

47.61
47.61.1

Λιανικό εµπόριο βιβλίων σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο βιβλίων όλων των ειδών

47.62
47.62.1

Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και γραφικής ύλης

47.63
47.63.1

Λιανικό εµπόριο εγγραφών µουσικής και εικόνας σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο µουσικών δίσκων, κασετών ήχου, βιντεοκασετών και DVDs

47.64
47.64.1

Λιανικό εµπόριο αθλητικού εξοπλισµού σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών, ποδηλάτων, ειδών αλιείας, κατασκήνωσης και κυνηγίου, βαρκών και σκαφών
αναψυχής
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47.65
47.65.1

Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο παιγνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών

47.7

Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε ειδικευµένα καταστήµατα

47.71
47.71.1
47.71.2

Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο εσωρούχων, νυκτικών, κλπ.

47.72
47.72.1
47.72.2

Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου

47.73
47.73.1

Φαρµακευτικά είδη σε ειδικευµένα καταστήµατα
Φαρµακεία

47.74
47.74.1

Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών

47.75
47.75.1

Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών τουαλέτας

47.76

Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασµάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ανθέων και φυτών
Λιανικό εµπόριο λιπασµάτων, σπόρων, ζώων και πουλιών συντροφιάς και ζωοτροφών για ζώα και πουλιά
συντροφιάς

47.76.1
47.76.2

47.77
47.77.1

Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ειδών χρυσοχοείας, ρολογιών και άλλων κοσµηµάτων

47.78
47.78.1
47.78.2
47.78.3
47.78.4
47.78.9

Άλλο λιανικό εµπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο οπτικών και φωτογραφικών ειδών
Λιανικό εµπόριο σουβενίρ, ειδών λαϊκής τέχνης και θρησκευτικών αντικειµένων
Λιανικό εµπόριο γκαζιού και πετρελαίου, κάρβουνου και καύσιµης ξυλείας
Λιανικό εµπόριο πινάκων ζωγραφικής και άλλων έργων τέχνης (γκαλερί)
Άλλο λιανικό εµπόριο σε ειδικευµένα καταστήµατα π.δ.κ.α.

47.79
47.79.1
47.79.2
47.79.3

Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων ειδών σε καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο παλαιών αντικειµένων αξίας (αντίκες)
Λιανικό εµπόριο άλλων µεταχειρισµένων ειδών
Λιανικό εµπόριο µέσω δηµοπρασιών

47.8

Λιανικό εµπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.81
47.81.1

Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
Λιανικό εµπόριο τροφίµων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (περ. πλανόδιους στα πανηγύρια)

47.82

Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και υποδηµάτων σε υπαίθριους πάγκους και
αγορές
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων, ρούχων και υποδηµάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (περ. πλανόδιους στα
πανηγύρια)

47.82.1

47.89
47.89.1

Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
Λιανικό εµπόριο άλλων αγαθών (εκτός από τρόφιµα, ενδύµατα, ρούχα, παπούτσια) σε υπαίθριους πάγκους και
αγορές (περ. πλανόδιους στα πανηγύρια)
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47.9

Λιανικό εµπόριο εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

47.91
47.91.1

Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε αλληλογραφία ή µέσω διαδικτύου
Λιανικό εµπόριο µέσω ταχυδροµικών παραγγελιών, και µέσω διαδικτύου (ίντερνετ)

47.99
47.99.1
47.99.2
47.99.3
47.99.4
47.99.5
47.99.6
47.99.7
47.99.9

Άλλο λιανικό εµπόριο εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
Λιανικό εµπόριο από πλανόδιους πωλητές τροφίµων που δεν µπορούν να καταναλωθούν αµέσως
Λιανικό εµπόριο από πλανόδιους πωλητές υποδηµάτων, ειδών ένδυσης, υφασµάτων και κεντηµάτων
Λιανικό εµπόριο από πλανόδιους πωλητές κασετών, δίσκων, κλπ.
Λιανικό εµπόριο νερού από πλανόδιους πωλητές
Λαχειοπώλες
Εφηµεριδοπώλες
Λιανικό εµπόριο µέσω επιδείξεων στα σπίτια
Άλλο λιανικό εµπόριο εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
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H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

49

Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών

49.1

Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών

49.10
49.10.1

Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών
Σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών

49.2

Σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων

49.20
49.20.1

Σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων
Σιδηροδροµικές µεταφορές φορτίου

49.3

Άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών

49.31
49.31.1
49.31.2
49.31.3
49.31.4

Αστικές και προαστιακές χερσαίες µεταφορές επιβατών
Αστικά λεωφορεία
Υπεραστικά λεωφορεία
Αγροτικά λεωφορεία
Υπεραστικά ταξί

49.32
49.32.1
49.32.2

Εκµετάλλευση ταξί
Αστικά ταξί
Αγροτικά ταξί

49.39
49.39.1
49.39.2

Άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
Λεωφορεία «επί συµβάσει» και τουριστικά
Μεταφορές επιβατών µε άµαξα ή µε ζώα

49.4

Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης

49.41
49.41.1
49.41.2

Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Οδικές µεταφορές φορτίου (φορτηγά)
Άλλες οδικές µεταφορές φορτίου µε άλλα οχήµατα

49.42
49.42.1

Υπηρεσίες µετακόµισης
Υπηρεσίες µετακόµισης

49.5

Μεταφορές µέσω αγωγών

49.50
49.50.1

Μεταφορές µέσω αγωγών
Μεταφορές µέσω αγωγών

50

Πλωτές µεταφορές

50.1

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών

50.10
50.10.1
50.10.2

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών
Μεταφορές επιβατών δια θαλάσσης
Εκδροµικά τουριστικά πλοιάρια (παράκτια)

50.2

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων

50.20
50.20.1

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
Μεταφορές φορτίου δια θαλάσσης
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50.3

Εσωτερικές πλωτές µεταφορές επιβατών

50.30
50.30.1

Εσωτερικές πλωτές µεταφορές επιβατών
Μεταφορές επιβατών µέσω εσωτερικών υδάτινων οδών

50.4

Εσωτερικές πλωτές µεταφορές εµπορευµάτων

50.40
50.40.1

Εσωτερικές πλωτές µεταφορές εµπορευµάτων
Μεταφορές φορτίου µέσω εσωτερικών υδάτινων οδών

51

Αεροπορικές µεταφορές

51.1

Αεροπορικές µεταφορές επιβατών

51.10
51.10.1

Αεροπορικές µεταφορές επιβατών
Αεροπορικές µεταφορές επιβατών

51.2

Αεροπορικές µεταφορές εµπορευµάτων και διαστηµικές µεταφορές

51.21
51.21.1

Αεροπορικές µεταφορές εµπορευµάτων
Αεροπορικές µεταφορές φορτίου

51.22
51.22.1

∆ιαστηµικές µεταφορές
∆ιαστηµικές µεταφορές

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες

52.1

Αποθήκευση

52.10
52.10.1
52.10.2
52.10.3

Αποθήκευση
Ψυκτικοί θαλάµοι
Αποθήκες εισαγωµένων εµπορευµάτων
Άλλες αποθήκες

52.2

Υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες

52.21
52.21.1
52.21.2
52.21.3

∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές
Χώροι στάθµευσης οχηµάτων
Ρυµούλκηση αυτοκινήτων και οδική βοήθεια
Άλλες βοηθητικές χερσαίες µεταφορικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

52.22
52.22.1
52.22.2

∆ραστηριότητες συναφείς µε τις πλωτές µεταφορές
Αρχή Λιµένων Κύπρου
Ρυµούλκηση, πλοήγηση και διάσωση πλοίων

52.23
52.23.1
52.23.2
52.23.3
52.23.9

∆ραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές µεταφορές
Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας (λειτουργία αεροδροµίων)
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αεροδροµίων
∆ιαχείριση αεροδροµίων
Άλλες βοηθητικές αεροπορικές µεταφορικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

52.24
52.24.1
52.24.2

∆ιακίνηση φορτίων
Φορτοεκφορτώσεις εµπορευµάτων και αποσκευών (λιµενεργάτες και αχθοφόροι)
∆ραστηριότητες στοιβαστών (περ. υπηρεσίες γερανών και φόρκ-λιφτ)

52.29
52.29.1
52.29.2
52.29.3

Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες
∆ραστηριοτητες ναυτιλιακών πρακτορείων
∆ραστηριότητες εκτελωνιστικών γραφείων
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποστολής δεµάτων στο εξωτερικό
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53

Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες

53.1

Ταχυδροµικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.10
53.10.1

Ταχυδροµικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας
Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών

53.2

Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες

53.20
53.20.1

Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες
Παραλαβή, µεταφορά και διανοµή επιστολών, δεµάτων και πακέτων (από ιδιωτικά ταχυδροµικά γραφεία)
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I

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

55

Καταλύµατα

55.1

Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα

55.10
55.10.1
55.10.2

Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
Ξενοδοχεία
Ξενοδοχειακά διαµερίσµατα (µε υπηρεσίες ξενοδοχείου)

55.2

Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής

55.20
55.20.1
55.20.2
55.20.3

Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής
∆ιαµονή σε άλλα διαµερίσµατα (χωρίς υπηρεσίες ξενοδοχείου) και εξοχικές κατοικίες
Ξενώνες νεότητας
Ορεινά καταφύγια

55.3

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα

55.30
55.30.1

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα
Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων για τροχόσπιτα

55.9

Άλλα καταλύµατα

55.90
55.90.1

Άλλα καταλύµατα
Άλλα καταλύµατα

56

∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

56.1

∆ραστηριότητες

56.10
56.10.1
56.10.2
56.10.3
56.10.4
56.10.5

∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης
Εστιατόρια και ταβέρνες
Εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης και έτοιµων φαγητών σε πακέτο
Καταστήµατα που πωλούν παγωτά
Κινητά µέσα που πωλούν φαγητά άµεσης κατανάλωσης
Άλλα παρόµοια καταστήµατα που πωλούν φαγητά άµεσης κατανάλωσης π.δ.κ.α.

56.2

Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

56.21
56.21.1

∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
Παροχή υπηρεσιών διατροφής σε διάφορες εκδηλώσεις

56.29
56.29.1
56.29.2
56.29.3

Άλλες υπηρεσίες εστίασης
Καντίνες εργοστασίων, γραφείων, αθλητικών χώρων και νοσοκοµείων
Σχολικές και φοιτητικές καντίνες
Άλλες υπηρεσίες εστίασης µε προσφορές (αεροπορικές εταιρείες)

56.3

∆ραστηριότητες παροχής ποτών

56.30
56.30.1
56.30.2
56.30.3
56.30.4
56.30.9

∆ραστηριότητες παροχής ποτών
Καφενεία
Μπαρ και µπυραρίες
Νυκτερινά κέντρα διασκέδασης και δισκοθήκες
Καφετέριες
Άλλες δραστηριότητες παροχής ποτών π.δ.κ.α. (π.χ. φρέσκοι χυµοί και καφέδες για take-away, κλπ.)

εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης

- 40 -

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58

Εκδοτικές δραστηριότητες

58.1

Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.11
58.11.1

Έκδοση βιβλίων
Έκδοση βιβλίων, λεξικών και εγκυκλοπαιδειών

58.12
58.12.1

Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
Έκδοση φυλλαδίων, εντύπων και παρόµοιων εκδόσεων, χαρτών, κλπ.

58.13
58.13.1

Έκδοση εφηµερίδων
Έκδοση καθηµερινών εφηµερίδων ( που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερεις φορές την εβδοµάδα)

58.14
58.14.1

Έκδοση περιοδικών κάθε είδους
Έκδοση περιοδικών και εφηµερίδων που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερεις φορές την εβδοµάδα --περ. περιοδικά µε
το πρόγραµµα της τηλεόρασης( TV journals)

58.19
58.19.1

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες ( περ. έκδοση ηµερολογίων, αφισών, ταχυδροµικών καρτών, κλπ.)

58.2

Έκδοση λογισµικού

58.21
58.21.1

Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
∆ηµοσίευση ηλεκτρονικών παιχνιδιών

58.29
58.29.1

Έκδοση άλλου λογισµικού
Έκδοση άλλου λογισµικού

59

Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων,
ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις

59.1

Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων

59.11
59.11.1
59.11.2

∆ραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων
Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών
Παραγωγή βιντεοταινιών και τηλεοπτικών προγραµµάτων (περ. ταινίες για διαφήµιση)

59.12
59.12.1

∆ραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωηής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραµµάτων
∆ραστηριότητες µετά την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων

59.13
59.13.1

∆ραστηριότητες διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων
∆ιανοµή κινηµατογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών

59.14
59.14.1

∆ραστηριότητες προβολής κινηµατογραφικών ταινιών
Προβολή κινηµατογραφικών ταινιών

59.2

Ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις

59.20
59.20.1
59.20.2

Ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις
Έκδοση δίσκων γραµµοφώνου, δίσκων κόµπακτ και DVD, κασετών µε µουσική, καθώς και άλλων εγγραφών ήχου
∆ραστηριότητες στούντιο ηχογραφήσεων
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60

∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών

60.1

Ραδιοφωνικές εκποµπές

60.10
60.10.1
60.10.2
60.10.3

Ραδιοφωνικές εκποµπές
Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( ΡΙΚ)- ραδιόφωνο
Κυπριακοί ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί
Ξένοι ραδιοφωνικοί σταθµοί

60.2

Τηλεοπτικός προγραµµατισµός και τηλεοπτικές εκποµπές

60.20
60.20.1
60.20.2
60.20.3
60.20.4

Τηλεοπτικός προγραµµατισµός και τηλεοπτικές εκποµπές
Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (ΡΙΚ) --τηλεόραση
Κυπριακοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί
Ξένοι τηλεοπτικοί σταθµοί
Εκποµπές καλωδιακής τηλεόρασης

61

Τηλεπικοινωνίες

61.1

Ενσύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.10
61.10.1

Ενσύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

61.2

Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.20
61.20.1
61.20.2

Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Υπηρεσίες διαδικτύου
Καφετερίες µε υπηρεσίες διαδικτύου και άλλες υπηρεσίες µέσω διαδικτύου π.δ.κ.α.

61.3

∆ορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.30
61.30.1

∆ορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
∆ορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

61.9

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.90
61.90.1

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών- εκτός Α.Τ.Η.Κ.

62

∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συµβουλών και
συναφείς δραστηριότητες

62.0

∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς
δραστηριότητες

62.01
62.01.1

∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων
Σχεδίαση και προγραµµατισµός συστηµάτων έτοιµων προς χρήση ή σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών και
σχεδιασµός ιστοσελίδων

62.02
62.02.1

∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Παροχή συµβουλών για τον υλικό εξοπλισµό πληροφορικής

62.03
62.03.1

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών υπολογιστών
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62.09.1

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών
υπολογιστών
Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική

63

∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες

63.11
63.11.1

Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
Επεξεργασία δεδοµένων (στοιχείων) µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές

63.12
63.12.1

∆ικτυακές πύλες
∆ραστηριότητες σχετικές µε τράπεζες δεδοµένων

63.9

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.91
63.91.1

∆ραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
∆ραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99
63.99.1

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.
Άλλες δραστηριότητες ενηµέρωσης π.δ.κ.α.

62.09
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K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

64

∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία

64.1

Οργανισµοί νοµισµατικής διαµεσολάβησης

64.11
64.11.1

∆ραστηριότητες κεντρικών τραπεζών
∆ραστηριότητες Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

64.19
64.19.1
64.19.2
64.19.3
64.19.4
64.19.5
64.19.9

Άλλοι οργανισµοί νοµισµατικής διαµεσολάβησης
∆ραστηριότητες τραπεζών
∆ραστηριότητες συνεργατικών πιστωτικών εταιρειών
∆ραστηριότητες συνεργατικών ταµιευτηρίων
∆ραστηριότητες Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Στέγης
∆ραστηριότητες Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως
∆ραστηριότητες άλλων χρηµατοδοτικών οργανισµών

64.2

∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου

64.20
64.20.1

∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου
∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου

64.3

Καταπιστεύµατα, κεφάλαια και παρεµφερή χρηµατοπιστωτικά µέσα

64.30
64.30.1

Καταπιστεύµατα, κεφάλαια και παρεµφερή χρηµατοπιστωτικά µέσα
Καταπιστεύµατα, κεφάλαια και άλλα παρεµφερή χρηµατοπιστωτικά µέσα

64.9

Άλλες δραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών µε εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά
ταµεία

64.91
64.91.1

Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)
Υπηρεσίες χρηµαταδοτικής µίσθωσης

64.92
64.92.1

Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες
Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες

64.99

Άλλες δραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία
π.δ.κ.α.
Άλλες δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών π.δ.κ.α.

64.99.1

65

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση

65.1

Ασφάλιση

65.11
65.11.1

Ασφάλειες ζωής
Ασφάλειες ζωής

65.12
65.12.1
65.12.2
65.12.3

Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
Οργανισµός Γεωργικής Ασφάλισης
Άλλες ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
Ταµείο υγείας, ταµείο ιατρού και ταµείο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

65.2

Αντασφάλιση

65.20
65.20.1

Αντασφάλιση
Αντασφαλίσεις ασφαλειών ζωής, άλλων ασφαλειών και ταµείων προνοίας, συντάξεων και υγείας

- 44 -

65.3

Συνταξιοδοτικά ταµεία

65.30
65.30.1

Συνταξιοδοτικά ταµεία
Ταµεία συντάξεων και προνοίας

66

∆ραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές
δραστηριότητες

66.1

∆ραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία

66.11
66.11.1
66.11.2

∆ιαχείριση χρηµαταγορών
Χρηµατιστήριο αξιών και εµπορευµάτων
∆ιαχείριση και εποπτεία κεφαλαιαγοράς

66.12
66.12.1
66.12.2

∆ραστηριότητες σχετικά µε συναλλαγές συµβάσεων χρεογράφων και αγαθών
∆ραστηριότητες χρηµατιστών επί κινητών αξιών
Γραφεία αλλαγής συναλλάγµατος

66.19
66.19.1
66.19.9

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία
Σύµβουλοι υποθηκών και επενδύσεων
∆ραστηριότητες συναφείς προς τις δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών π.δ.κ.α.

66.2

∆ραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταµεία

66.21
66.21.1

Αξιολόγηση κινδύνων και ζηµιών
∆ραστηριότητες εκτιµητών ασφαλιστικών κινδύνων και ζηµιών

66.22
66.22.1
66.22.2

∆ραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και µεσιτών
Αντιπρόσωποι και πράκτορες ασφαλειών ζωής
Αντιπρόσωποι και πράκτορες άλλων ασφαλειών- εκτός ασφαλειών ζωής

66.29
66.29.1

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταµεία
Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταµεία

66.3

∆ραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

66.30
66.30.1

∆ραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
∆ραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
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L

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

68

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας

68.1

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

68.10
68.10.1

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

68.2

Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων

68.20
68.20.1

Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων

68.3

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης

68.31
68.31.1
68.31.2

Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
Κτηµατοµεσιτικά γραφεία
Υπηρεσίες εκτιµητών ακινήτων

68.32
68.32.1

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

69

Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

Νοµικές δραστηριότητες

69.10
69.10.1
69.10.2
69.10.9

Νοµικές δραστηριότητες
∆ικηγορικά γραφεία
Γραφεία συµβολαιογράφων, δικολάβων και παρόµοιων
Άλλες νοµικές δραστηριότητες

69.2

∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών
συµβουλών

69.20
69.20.1

∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου · παροχή φορολογικών συµβουλών
Γραφεία λογιστών, ελεγκτών και συµβούλων φορολογίας

70

∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης

70.1

∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων

70.10
70.10.1

∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων
∆ραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών

70.2

∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης

70.21
70.21.1

∆ραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
∆ηµόσιες σχέσεις και επικοινωνιακές δραστηριότητες

70.22
70.22.1

∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών και άλλων διαχειριστικών συµβουλών

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών· τεχνικές δοκιµές και
αναλύσεις

71.1

∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών
συµβουλών

71.11
71.11.1

∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων
∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12
71.12.1
71.12.2
71.12.9

∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
∆ραστηριότητες Πολιτικών Μηχανικών
Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως
Άλλες δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών και υπηρεσιών

71.2

Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις

71.20
71.20.1
71.20.9

Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις
Γενικό Χηµείο του Κράτους
Άλλες τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις (όπως περιβάλλοντος, τροφίµων, µετάλλων, πιστοποιήσεις πλοίων, τεχνικές
δοκιµές κτιρίων, Μ.Ο.Τ για αυτοκίνητα, κλπ.)

- 47 -

72

Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήµες και τη µηχανική

72.11
72.11.1

Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στην βιοτεχνολογία

72.19
72.19.1
72.19.9

Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήµες και τη µηχανική
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Άλλη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήµες και τη µηχανική π.δ.κ.α.

72.2

Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες

72.20
72.20.1
72.20.9

Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
Άλλη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες π.δ.κ.α.

73

∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς

73.1

∆ιαφήµιση

73.11
73.11.1
73.11.9

∆ιαφηµιστικά γραφεία
∆ιαφηµιστικά γραφεία
Άλλες διαφηµιστικές δραστηριότητες

73.12
73.12.1

Παρουσίαση στα µέσα ενηµέρωσης
Πώληση χώρου και χρόνου στα Μ.Μ.Ε για διαφηµίσεις

73.2

Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις

73.20
73.20.1

Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις
Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις της κοινής γνώµης

74

Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες

74.1

∆ραστηριότητες ειδικευµένου σχεδίου

74.10
74.10.1
74.10.2
74.10.3

∆ραστηριότητες ειδικευµένου σχεδίου
Σχεδίαση µόδας σχετικά µε υφάσµατα, ενδύµατα, υποδήµατα, κοσµήµατα, έπιπλα, κλπ.
Υπηρεσίες γραφίστων
∆ιακόσµηση ή σχεδίαση εσωτερικών χώρων

74.2

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.20
74.20.1
74.20.2

Φωτογραφικές δραστηριότητες
Φωτογραφικές δραστηριότητες
∆ραστηριότητες φωτογράφων τύπου

74.3

∆ραστηριότητες µετάφρασης και διερµηνείας

74.30
74.30.1

∆ραστηριότητες µετάφρασης και διερµηνείας
∆ραστηριότητες µετάφρασης και διερµηνείας
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74.9

Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

74.90
74.90.1
74.90.2
74.90.3
74.90.4
74.90.5
74.90.9

Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
∆ραστηριότητες καλλιτεχνικών πρακτορείων
∆ραστηριότητες εκτιµητών (εκτός ασφαλειών και ακινήτων)
Μετεωρολογική Υπηρεσία
∆ραστηριότητες επιµετρητών ποσοτήτων
∆ραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών για ασφάλεια, αγρονοµία, περιβάλλον και άλλες τεχνικές συµβουλές
εκτός των συµβουλών αρχιτεκτονικής, µηχανικής και διαχείρισης
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

75

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

75.0

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

75.00
75.00.1
75.00.2

Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Κτηνιατρεία ( ιδιωτικά )
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N

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77

∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης

77.1

Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανοκίνητων οχηµάτων

77.11
77.11.1

Ενοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Ενοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων χωρίς οδηγό (σαλούν)

77.12
77.12.1

Ενοικίαση και εκµίσθωση φορτηγών
Ενοικίαση και εκµίσθωση φορτηγών χωρίς οδηγό

77.2

Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.21
77.21.1
77.21.2
77.21.3

Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
Ενοικίαση και εκµίσθωση ποδηλάτων
Ενοικίαση αθλητικών ειδών και ειδών αναψυχής
Ενοικίαση καρεκλών και οµπρελλών θαλάσσης

77.22
77.22.1

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
Ενοικίαση βιντεοταινιών (βίντεο κλαπς)

77.29
77.29.1
77.29.9

Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Ενοικίαση ειδών ένδυσης και υπόδησης
Ενοικίαση άλλων ειδών οικιακής και προσωπικής χρήσης π.δ.κ.α.

77.3

Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών

77.31
77.31.1

Ενοικίαση και εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού ( χωρίς χειριστή)

77.32
77.32.1

Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατασκευών και έργων πολιτικού µηχανικού
Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατασκευών και έργων πολιτικού µηχανικού χωρίς χειριστή

77.33
77.33.1

Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείου (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών
υπολογιστών)
Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείου, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών

77.34
77.34.1

Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού πλωτών µεταφορών
Εκµίσθωση µεταφορικών µέσων για µεταφορές µέσω υδάτινων οδών (χωρίς χειριστή )

77.35
77.35.1

Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού αεροπορικών µεταφορών
Εκµίσθωση µεταφορικών µέσων για αεροπορικές µεταφορές (χωρίς χειριστή )

77.39
77.39.1
77.39.9

Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
Ενοικίαση και εκµίσθωση µοτοσικλεττών χωρίς οδηγό
Εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

77.4

Εκµίσθωση πνευµατικής ιδιοκτησίας και παρεµφερών προϊόντων, µε εξαίρεση τα έργα µε
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας

77.40

Εκµίσθωση πνευµατικής ιδιοκτησίας και παρεµφερών προϊόντων, µε εξαίρεση τα έργα µε δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας
Εκµίσθωση πνευµατικής ιδιοκτησίας και παρεµφερών προϊόντων µε εξαίρεση τα έργα µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας

77.40.1
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78

∆ραστηριότητες απασχόλησης

78.1

∆ραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας

78.10
78.10.1

∆ραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας
Ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας

78.2

∆ραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας

78.20
78.20.1

∆ραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας
∆ραστηριότητες ιδιωτικών γραφείων εξευρέσεως προσωρινής απασχόλησης

78.3

Άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναµικού

78.30
78.30.1

Άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναµικού
Άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναµικού

79

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδιών και
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωµένων ταξιδίων

79.11
79.11.1

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12
79.12.1

∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων εκδροµών

79.9

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.90
79.90.1
79.90.9

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
∆ραστηριότητες τουριστικών οδηγών (ξεναγών)
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80

∆ραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

80.1

∆ραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.10
80.10.1

∆ραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
∆ραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.2

∆ραστηριότητες υπηρεσιών συστηµάτων προστασίας

80.20
80.20.1

∆ραστηριότητες υπηρεσιών συστηµάτων προστασίας
∆ραστηριότητες παροχής και επίβλεψης/χρήσης συστηµάτων προστασίας

80.3

∆ραστηριότητες έρευνας

80.30
80.30.1

∆ραστηριότητες έρευνας
∆ραστηριότητες ιδιωτικού αστυνοµικού/ ερευνητή

81

∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

81.1

∆ραστηριότητες συνδυασµού βοηθητικών υπηρεσιών

81.10
81.10.1

∆ραστηριότητες συνδυασµού βοηθητικών υπηρεσιών
Υποστηρικτικές δραστηριότητες συνδυασµένων υπηρεσιών
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81.2

∆ραστηριότητες καθαρισµού

81.21
81.21.1

Γενικός καθαρισµός κτιρίων
Γενικός καθαρισµός κτιρίων

81.22
81.22.1

Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων και βιοµηχανικού καθαρισµού
Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού, π.χ παραθύρων και άλλων χώρων, εκτός καθαρισµού χαλιών και κουρτίνων

81.29
81.29.1

Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού
∆ραστηριότητες καθαρισµού µέσων µεταφοράς, απολύµανση χώρων, εξολόθρευση παρασίτων, κλπ., σε κτίρια, πλοία,
τρένα, κλπ.

81.3

∆ραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

81.30
81.30.1

∆ραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
∆ραστηριότητες υπηρεσιών φροντίδας και συντήρησης τοπίου

82

∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.1

∆ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου

82.11
82.11.1

Συνδυασµένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
Συνδυασµένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

82.19
82.19.1

Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιµασία εγγράφων και άλλες ειδικευµένες δραστηριότητες γραµµατειακής
υποστήριξης
Υπηρεσίες παροχής αντιγράφων και φωτοαντιγράφων

82.2

∆ραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

82.20
82.20.1

∆ραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
∆ραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

82.3

Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων

82.30
82.30.1

Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων
Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων

82.9

∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

82.91
82.91.1

∆ραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονοµικών και εµπορικών πληροφοριών
∆ραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονοµικών και εµπορικών πληροφοριών

82.92
82.92.1

∆ραστηριότητες συσκευασίας
∆ραστηριότητες συσκευασίας

82.99
82.99.1

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
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O

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

84.1

Κρατική διοίκηση, οικονοµική και κοινωνική πολιτική

84.11
84.11.1

Γενικές δραστηριότητες δηµόσιας διοίκησης
Ανεξάρτητες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, Υπουργικό Συµβούλιο, Βουλή των
Αντιπροσώπων, Ελεγκτική Υπηρεσία, Γραφείο Προγραµµατισµού, Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, Γραφείο Επιτρόπου
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών
Ενισχύσεων, Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών,
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων)
Υπουργείο Οικονοµικών (∆ιοίκηση), Στατιστική Υπηρεσία, Τελωνεία, Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, Υπηρεσία Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας, Γενικό Λογιστήριο, Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών, Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών,
Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού (περ. Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη)
∆ηµαρχεία ( διοίκηση )
Κοινοτικά Συµβούλια
∆ραστηριότητες άλλων Υπηρεσιών και µη κερδοσκοπικών Οργανισµών και Ιδρυµάτων δηµόσιας ωφέλειας π.δ.κ.α.
(π.χ Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου)

84.11.2

84.11.3
84.11.4
84.11.5

84.12
84.12.1
84.12.2
84.12.3
84.12.4
84.12.5
84.12.6
84.12.8

Ρύθµιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων
κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (∆ιοίκηση, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Αποθήκη
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού)
Υπουργείο Υγείας (∆ιοίκηση Υπουργείου, ∆ιοίκηση Ιατρικών Υπηρεσιών, Φαρµακευτικές Υπηρεσίες). Οργανισµός
Ασφάλισης Υγείας
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Σχολικές Εφορείες
∆ραστηριότητες Πολιτιστικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού
Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού

84.13.6
84.13.7
84.13.8

Ρύθµιση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και συµβολή στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία των
επιχειρήσεων
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (∆ιοίκηση), Τµήµατα Γεωργίας, ∆ασών, Αλιείας και
Θαλάσσιων Ερευνών, Αναδασµού, Αναπτύξεως Υδάτων (∆ιοίκηση), Μεταλλεία, Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Οργανισµός
Αγροτικών Πληρωµών
Υπουργείο Εσωτερικών (∆ιοίκηση), Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μεταναστεύσεως, Επαρχιακές ∆ιοικήσεις (εκτός
κατασκευών), Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών, Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού (∆ιοίκηση), Υπηρεσίες Εµπορίου και Βιοµηχανίας, Υπηρεσία
Κυπριακής Χειροτεχνίας, Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού,
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Κυπριακός Οργανισµός ∆ιαχείρισης Αποθεµάτων
Πετρελαιοειδών (ΚΟ∆ΑΠ)
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (∆ιοίκηση), Τµήµα Εργασίας, Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας και
Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (∆ιοίκηση), Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας, Τµήµα Οδικών Μεταφορών, Τµήµα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, Τµήµα Ελέγχου. Κλάδος Ελέγχου
Ενοικιαγορών, Γραφείο Επιτρόπου Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας,
Συµβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων, Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο
Κύπρου (ΕΤΕΚ).
Κυβερνητικό Τυπογραφείο, Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων και Γαλακτοβιοµηχανίας
Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού

84.2

Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο

84.21
84.21.1

Εξωτερικές υποθέσεις
Υπουργείο Εξωτερικών (∆ιοίκηση, Εξωτερικές Υπηρεσίες)

84.13
84.13.1

84.13.2

84.13.3

84.13.4
84.13.5
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84.22
84.22.1
84.22.2

∆ραστηριότητες άµυνας
Υπουργείο Άµυνας (περ. Κυπριακός Στρατός, Εθνική Φρουρά και ∆ιοίκηση Υπουργείου)
Πολιτική Άµυνα

84.23
84.23.1
84.23.2
84.23.3

∆ικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
Νοµική Υπηρεσία (περ. Γραφείο Επιτρόπου Νοµοθεσίας)
∆ικαστήρια ( Ανώτατο, Επαρχιακό, Στρατιωτικό, Οικογενειακό, κλπ. )
Φυλακές

84.24
84.24.1
84.24.2

∆ραστηριότητες δηµόσιας τάξης και ασφάλειας
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως (∆ιοίκηση)
Αστυνοµία ( εκτός της Αστυνοµικής Ακαδηµίας)

84.25
84.25.1

∆ραστηριότητες πυροσβεστικής
Πυροσβεστική Υπηρεσία (εκτός πυροσβεστικής υπηρεσίας στα αεροδρόµια)

84.3

∆ραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

84.30
84.30.1

∆ραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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P

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

85

Εκπαίδευση

85.1

Προσχολική εκπαίδευση

85.10
85.10.1
85.10.2
85.10.3

Προσχολική
Νηπιαγωγεία
Νηπιαγωγεία
Νηπιαγωγεία

85.2

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση

85.20
85.20.1
85.20.2
85.20.3

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση
∆ηµοτικά σχολεία (κρατικά )
∆ηµοτικά σχολεία (ιδιωτικά)
Ειδικές σχολές (τυφλών, κωφών, κλπ.)

85.3

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση

85.31
85.31.1
85.31.2
85.31.3
85.31.4
85.31.5
85.31.6
85.31.7

Γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Γυµνάσια (κρατικά)
Λύκεια (κρατικά)
Γυµνάσια και Λύκεια µαζί (κρατικά)
Γυµνάσια (ιδιωτικά)
Λύκεια (ιδιωτικά)
Γυµνάσια και Λύκεια µαζί (ιδιωτικά)
Ειδικές σχολές (τυφλών, κωφών, κλπ. )

85.32
85.32.1
85.32.2
85.32.3

Τεχνική και επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (κρατικές)
Τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ιδιωτικές)
Ειδικές σχολές (τυφλών, κωφών, κλπ.)

85.4

Ανώτερη εκπαίδευση

85.41
85.41.9

Μεταδευτεροβάθµια µη τριτοβάθµια εκπαίδευση
Άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα π.δ.κ.α. (περ. σχολές µε εκπαιδευτικά προγράµµατα συνολικής διάρκειας κάτω των 2
ετών)

85.42
85.42.1
85.42.2
85.42.9

Τριτοβάθµια εκπαίδευση
∆ηµόσια Πανεπιστήµια (Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου)
Ιδιωτικά Πανεπιστήµια
Άλλη ανώτατη εκπαίδευση π.δ.κ.α. (π.χ. Μεσογειακό Ινστιτούτο ∆ιεύθυνσης (MIM), ∆ιεθνές Ινστιτούτο ∆ιεύθυνσης
Κύπρου (CIIM), ∆ασικό Κολλέγιο, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ), Αστυνοµική Ακαδηµία, κλπ.)

85.5

Άλλη εκπαίδευση

85.51
85.51.1

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Σχολές αθλητικής εκπαίδευσης

εκπαίδευση
(κρατικά)
(ιδιωτικά)
(κοινοτικά)
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85.52
85.52.1
85.52.2
85.52.3
85.52.9

Πολιτιστική εκπαίδευση
Σχολές µουσικής
Σχολές χορού
Σχολές θεάτρου
Άλλη πολιτιστική εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.53
85.53.1
85.53.2

∆ραστηριότητες σχολών οδηγών
Σχολές οδηγών αυτοκινήτων
Σχολές χειριστών αεροσκαφών, ιστιοπλοΐας και ναυτιλίας για ερασιτέχνες

85.59
85.59.1
85.59.2
85.59.3
85.59.4
85.59.5
85.59.6
85.59.7
85.59.9

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Αναπήρων
Κέντρο Παραγωγικότητας
Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Φροντιστήρια και σχολές ξένων γλωσσών
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Άλλοι τύποι σχολών (περ. σεµινάρια για ενήλικες, κλπ.)

85.6

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

85.60
85.60.1

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες (συµβουλές για εκπαίδευση)
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Q

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86

∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

86.1

Νοσοκοµειακές δραστηριότητες

86.10
86.10.1
86.10.2
86.10.3

Νοσοκοµειακές δραστηριότητες
Νοσοκοµεία (κρατικά και ιδιωτικά), περ. Ψυχιατρείο
Ιδιωτικές κλινικές
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

86.2

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελµάτων

86.21
86.21.1
86.21.2

∆ραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελµάτων
Εξωτερικά ιατρεία (κρατικά)- Γενικός Παθολόγος
Ιατρεία (ιδιωτικά)- Γενικός Παθολόγος

86.22
86.22.1

∆ραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελµάτων
Ιατρεία (ιδιωτικά)- Ειδικός Παθολόγος

86.23
86.23.1
86.23.2

∆ραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελµάτων
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
Οδοντιατρεία (ιδιωτικά)

86.9

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

86.90
86.90.1
86.90.2
86.90.3
86.90.4
86.90.5
86.90.9

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Ιατρικά εργαστήρια (περ. ακτινολογικά ιατρεία/κέντρα)
Φυσιοθεραπευτήρια
∆ιαιτολόγοι, ψυχολόγοι, χειροπράκτες, λογοθεραπευτές και παρόµοιοι
Στέγη Αγίου Χαραλάµπους, Αροδαφνούσα
∆ηµόσιες υπηρεσίες και υγειονοµικά κέντρα
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας π.δ.κ.α.

87

∆ραστηριότητες βοήθειας κατ΄ οίκον

87.1

∆ραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόµου κατ' οίκον

87.10
87.10.1

∆ραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόµου κατ' οίκον
∆ραστηριότητες νοσηλευτικής φροντίδας

87.2

∆ραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόµου κατ' οίκον για νοητική υστέρηση, ψυχική υγεία και
χρήση ουσιών

87.20
87.20.1

∆ραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόµου κατ' οίκον για νοητική υστέρηση, ψυχική υγεία και χρήση
ουσιών
Κέντρα απεξάρτησης από χρήση ουσιών

87.3

∆ραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόµου κατ' οίκον για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία

87.30
87.30.1

∆ραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόµου κατ' οίκον για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία
Γηροκοµεία
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87.9

Άλλες δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόµου κατ' οίκον

87.90
87.90.1
87.90.2
87.90.9

Άλλες δραστηριότητες αποκλειστικού(-ης) νοσοκόµου κατ' οίκον
Ειδικά οικοτροφεία και ιδρύµατα µε διαµονή
Ξενώνες νεότητας κοινωνικής µέριµνας
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας µε παροχή καταλύµµατος

88

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος

88.1

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος για ηλικιωµένους και άτοµα µε
αναπηρία

88.10
88.10.1
88.10.2
88.10.3
88.10.4

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας
Υπηρεσία Μέριµνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων
Ειδικά οικοτροφεία και ιδρύµατα χωρίς παροχή καταλύµατος (περ. φροντίδα ηλικιωµένων κατ΄ οίκον )
Τµήµα Κοινωνικής Ενσωµάτωσης Ατόµων µε Αναπηρίες

88.9

Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος

88.91
88.91.1
88.91.2

∆ραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών
Βρεφοκοµικοί και παιδοκοµικοί σταθµοί
Φύλαξη και φροντίδα παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου

88.99
88.99.1
88.99.2

Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος π.δ.κ.α.
Φιλανθρωπικοί οργανισµοί
Σύνδεσµοι προστασίας τυφλών, σπαστικών, γερόντων, αποκατάστασης αναπήρων, αντιαναιµικών, αντικαρκινικών, κλπ.

88.99.9

Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος
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R

ΤΕΧΝΕΣ, ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

90

∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

90.0

∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

90.01
90.01.1
90.01.2
90.01.3
90.01.4
90.01.9

Τέχνες του θεάµατος
Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου
Ιδιωτικές θεατρικές και παρόµοιες δραστηριότητες
∆ραστηριότητες µουσικών, ορχηστρών και µουσικών συγκροτηµάτων
∆ραστηριότητες καλλιτεχνών όπως τραγουδιστές, χορευτές, µίµοι, κλπ.
Άλλες δραστηριότητες θεάµατος π.δ.κ.α.

90.02
90.02.1

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάµατος
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάµατος

90.03
90.03.1
90.03.2
90.03.3
90.03.4
90.03.9

Καλλιτεχνική δηµιουργία
∆ραστηριότητες συγγραφέων, ποιητών και άλλων λογοτεχνών
∆ραστηριότητες ζωγράφων, γλυπτών, χαρακτών και παρόµοιων
∆ραστηριότητες ανεξάρτητων δηµοσιογράφων
Αποκατάσταση έργων τέχνης όπως είναι οι πίνακες
Άλλες δραστηριότητες καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δηµιουργίας π.δ.κ.α.

90.04
90.04.1

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες
Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες

91

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές
δραστηριότητες

91.0

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

91.01
91.01.1
91.01.2
91.01.3
91.01.4
91.01.9

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
∆ραστηριότητες Κρατικού Αρχείου
∆ραστηριότητες κρατικών βιβλιοθηκών
∆ραστηριότητες κοινοτικών βιβλιοθηκών
∆ραστηριότητες ιδιωτικών βιβλιοθηκών
∆ραστηριότητες µορφωτικών και πολιτιστικών κέντρων

91.02
91.02.1
91.02.2
91.02.3

∆ραστηριότητες µουσείων
Λειτουργία κρατικών µουσείων (αρχαιολογικό, λαϊκής τέχνης, κλπ.) και Τµήµα Αρχαιοτήτων
Λειτουργία άλλων µουσείων
Λειτουργεία πινακοθηκών

91.03
91.03.1

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόµοιων πόλων έλξης επισκεπτών
Λειτουργία και συντήρηση ιστορικών χώρων και κτιρίων

91.04
91.04.1

∆ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
∆ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστασία φυσικών βιοτόπων

92

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα

92.0

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα

92.00
92.00.1
92.00.2
92.00.3

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα
Πρακτορεία Προ-πο και παρόµοιων στοιχηµάτων
Πράκτορες λαχείων
Άλλα τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα π.δ.κ.α.
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93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.1

Αθλητικές δραστηριότητες

93.11
93.11.1

Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Εκµετάλλευση αθλητικών γηπέδων και σταδίων (περ. κολυµβητήρια)

93.12
93.12.1

∆ραστηριότητες αθλητικών οµίλων
Αθλητικοί όµιλοι και σωµατεία

93.13
93.13.1

Εγκαταστάσεις γυµναστικής
Ινστιτούτα γυµναστικής, αδυνατίσµατος, και σωµατικής διάπλασης

93.19
93.19.1
93.19.2
93.19.9

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
Αθλητικές οµοσπονδίες
Ιππόδροµος (περ. προπονητές και στάβλοι αλόγων)
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

93.2

∆ραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.21
93.21.1

∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων
Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής

93.29
93.29.1
93.29.2
93.29.9

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Μαρίνες για βάρκες και κότερα
Άλλες δραστηριότητες θεάµατος και ψυχαγωγίας π.δ.κ.α.
Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
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S

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94

∆ραστηριότητες οργανώσεων

94.1

∆ραστηριότητες επιχειρηµατικών, εργοδοτικών και επαγγελµατικών οργανώσεων

94.11
94.11.1

∆ραστηριότητες επιχειρηµατικών και εργοδοτικών οργανώσεων
∆ραστηριότητες επιχειρηµατικών και εργοδοτικών οργανώσεων

94.12
94.12.1

∆ραστηριότητες επαγγελµατικών οργανώσεων
∆ραστηριότητες επαγγελµατικών οργανώσεων

94.2

∆ραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων

94.20
94.20.1

∆ραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων
∆ραστηριότητες συντεχνιών

94.9

∆ραστηριότητες άλλων οργανώσεων

94.91
94.91.1
94.91.2
94.91.3
94.91.9

∆ραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων
Μητροπόλεις
Εκκλησίες
Μοναστήρια
∆ραστηριότητες άλλων θρησκευτικών οργανώσεων

94.92
94.92.1

∆ραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων
Πολιτικές οργανώσεις και κόµµατα (περ. Κοµµατικές οργανώσεις νεολαίας)

94.99
94.99.1
94.99.9

∆ραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.
∆ραστηριότητες συνδέσµων γονέων
∆ραστηριότητες άλλων οργανώσεων και συνδέσµων π.δ.κ.α.

95

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής η οικιακής χρήσης

95.1

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισµού επικοινωνίας

95.11
95.11.1

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού

95.12
95.12.1

Επισκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
Επισκευή εξοπλισµού επικοινωνίας

95.2

Επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης

95.21
95.21.1

Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
Επισκευή ραδιοφώνων, τηλεοράσεων και άλλων παρόµοιων οπτικοακουστικών συσκευών

95.22
95.22.1

Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού σπιτιού και κήπου
Επισκευή οικιακών συσκευών και εξοπλισµού σπιτιού και κήπου

95.23
95.23.1

Επιδιόρθωση υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών
Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών

95.24
95.24.1

Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25
95.25.1

Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων
Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων
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95.29
95.29.1
95.29.2
95.29.9

Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µουσικών οργάνων
Επισκευή ποδηλάτων
Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

96.0

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

96.01
96.01.1
96.01.2
96.01.3
96.01.4
96.01.5

Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
Ατµοκαθαριστήρια
Πλυντήρια ρούχων
Πλύσιµο, καθάρισµα χαλιών, κουρτινών και υφασµάτων ταπετσαρίας
Υπηρεσίες σιδερώµατος
Συλλογή και παράδοση ρούχων καθαριστηρίου

96.02
96.02.1
96.02.2
96.02.3
96.02.4

∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
Κουρεία
Κοµµωτήρια
Ινστιτούτα καλλονής και αισθητικής (περ. περιποίηση και τοποθέτηση νυχιών)
Υπηρεσίες τριχολόγων

96.03
96.03.1
96.03.2
96.03.3
96.03.4

∆ραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες
∆ραστηριότητες εργολάβων κηδειών
Περιποίηση τάφων και παρόµοιες υπηρεσίες
Υπηρεσίες ταριχευτών
Ενοικίαση ή πώληση τάφων

96.04
96.04.1

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία
∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

96.09
96.09.1

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ· ΜΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ Ι∆ΙΑ ΧΡΗΣΗ

97

∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

97.0

∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

97.00
97.00.1

∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό όπως οικιακούς βοηθούς, καθαρίστριες, κηπουρούς, κλπ.

98

Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την
παραγωγή αγαθών - και υπηρεσιών - για ίδια χρήση

98.1

Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή
αγαθών για ίδια χρήση

98.10

Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών για ίδια
χρήση
Ιδιωτικά νοικοκυριά που παράγουν αγαθά για ιδία χρήση

98.10.1

98.2

Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή
υπηρεσιών για ίδια χρήση

98.20

Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή υπηρεσιών για
ίδια χρήση
Ιδιωτικά νοικοκυριά που προσφέρουν υπηρεσίες στο ίδιο το νοικοκυριό

98.20.1
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟ∆ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

99

∆ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων

99.0

∆ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων

99.00
99.00.1

∆ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων
∆ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων

