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Α

ΓΕΩΡΓΙΑ , ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ
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ΓΕΩΡΓΙΑ , ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

01.1

Καλλιέργεια φυτών µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών

01.11

Καλλιέργεια δηµητριακών και άλλες καλλιέργειες π.δ.κ.α.

01.11.1
01.11.2
01.11.3
01.11.4

Καλλιέργεια σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών
Καλλιέργεια οσπρίων
Καλλιέργεια βιοµηχανικών φυτών (καπνά, φυστίκια)
Καλλιέργεια πατατών

01.12

Καλλιέργεια λαχανικών, κηπευτικών, ανθέων, και προϊόντων φυτωρίων

01.12.1
01.12.2
01.12.3
01.12.4

Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών
Καλλιέργεια ανθέων
Φυτώρια για παραγωγή σπορόφυτων λαχανικών και καλλιέργεια διακοσµητικών φυτών
Καλλιέργεια µανιταριών

01.13

∆ενδρώδεις καλλιέργειες, αµπέλια, και καλλιέργεια φυτών για αφεψήµατα και
µπαχαρικά

01.13.1
01.13.2
01.13.3
01.13.4
01.13.5
01.13.6
01.13.7
01.13.8

Καλλιέργεια αµπελιών
Καλλιέργεια εσπεριδοειδών
Καλλιέργεια άλλων οπωροφόρων δέντρων (φρούτων)
Καλλιέργεια δένδρων ξηρών καρπών (καρυδιές, αµυγδαλιές κ.λ.π.)
Καλλιέργεια ελαιοδένδρων
Καλλιέργεια χαρουπιών
Καλλιέργεια φυτών για αφεψήµατα και µπαχαρικά
Φυτώρια δενδρυλίων (περ. κυβερνητικά φυτώρια δενδρυλίων)

01.2

Κτηνοτροφία

01.21

Εκτροφή βοοειδών, γαλακτοκοµία

01.21.1

Εκτροφή βοoειδών, γαλακτοκοµία

01.22

Εκτροφή προβάτων, αιγών, αλόγων, όνων, ηµιόνων και γίννων

01.22.1
01.22.2

Εκτροφή προβάτων και αιγών (περ. κυβερνητικές µονάδες αιγοπροβατοτροφίας)
Eκτροφή αλόγων, όνων, ηµιόνων και γίνων

01.23

Εκτροφή χοίρων

01.23.1

Eκτροφή χοίρων (περ. κυβερνητικές µονάδες χοιροτροφίας)

01.24

Εκτροφή πουλερικών

01.24.1

Εκτροφή πουλερικών (περ. κοτόπουλα, γαλοπούλες, πάπιες, χήνες)

01.25

Εκτροφή άλλων ζώων

01.25.1
01.25.2
01.25.3
01.25.4
01.25.5
01.25.6

Εκτροφή ορτυκιών
Εκτροφή κουνελιών
Εκτροφή περιστεριών
Μελισσοκοµία
Εκτροφή σκύλων
Εκτροφή άλλων ζώων και πτηνών
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01.3

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

01.30

Mικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

01.30.1

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες (φυτική και ζωϊκή παραγωγή)

01.4

∆ραστηριότητες συναφείς µε τη γεωργία και ζωοτεχνικές δραστηριότητες, εκτός
των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Αρχιτεκτονική κήπων.

01.41

∆ραστηριότητες συναφείς µε τη γεωργία. Αρχιτεκτονική κήπων.

01.41.1
01.41.2
01.41.3
01.41.4
01.41.5
01.41.6

Υπηρεσίες ελκυστήρων και άλλων µηχανηµάτων για καλλιέργεια και φύτευση
Yπηρεσίες θεριζο-αλωνιστικών µηχανηµάτων
Υπηρεσίες άλλων γεωργικών µηχανηµάτων (ψέκασµα κ.λ.π.)
∆ιαχείρηση αρδευτικών συστηµάτων και υδατοφρακτών για γεωργικούς σκοπούς
Συγκοµιδή φρούτων και λαχανικών µε αµοιβή ή κοντράτο
Άλλες υπηρεσίες (φύτευση και συντήρηση κήπων κ.λ.π.)

01.42

∆ραστηριότητες συναφείς µε τη κτηνοτροφία εκτός των κτηνιατρικών υπηρεσιών

01.42.1

Kούρεµα προβάτων, περιποίηση σκύλων κ.λ.π.

01.5

Θήρα, αναπαραγωγή θηραµάτων και συναφείς δραστηριότητες

01.50

Θήρα, αναπαραγωγή θηραµάτων και συναφείς δραστηριότητες

01.50.1
01.50.2

Θήρα
Αναπαραγωγή θηραµάτων και υπηρεσίες θηροφυλάκων (Ταµείο Θήρας)
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∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

02.0

∆ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητες

02.01

∆ασοκοµία και υλοτοµία

02.01.1
02.01.2
02.01.3

Συντήρηση δασών, δάσωση, αναδάσωση και άλλες δραστηριότητες (περ. δασικοί σταθµοί)
Φυτώρια δασικών δένδρων και φυτών
Υλοτοµία

02.02

∆ραστηριότητες συναφείς µε τη δασοκοµία και την υλοτοµία

02.02.1
02.02.2

Πυροπροστασία
Παραγωγή καρβούνων
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B

ΑΛΙΕΙΑ

05

ΑΛΙΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

05.0

Αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια και συναφείς βοηθητικές δραστηριότητες

05.01

Αλιεία

05.01.1

Aλιεία ανοικτής θάλασσας και παράκτια αλιεία

05.02

Ιχθυοκαλλιέργεια

05.02.1

Λειτουργία ιχθυοτροφείων και µονάδων παραγωγής γόνου
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Γ

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

ΓΑ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
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ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ. ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ

10.1

Εξόρυξη και συσσωµάτωση λιθάνθρακα

10.10

Εξόρυξη και συσσωµάτωση λιθάνθρακα

10.10.1

Εξόρυξη και συσσωµάτωση λιθάνθρακα

10.2

Εξόρυξη και συσσωµάτωση λιγνίτη

10.20

Εξόρυξη και συσσωµάτωση λιγνίτη

10.20.1

Εξόρυξη και συσσωµάτωση λιγνίτη

10.3

Εξόρυξη και συσσωµάτωση τύρφης

10.30

Εξόρυξη και συσσωµάτωση τύρφης

10.30.1

Εξόρυξη και συσσωµάτωση τύρφης
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ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟY ΑΕΡΙΟΥ.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

11.1

'Αντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

11.10

'Αντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

11.10.1
11.10.2

'Αντληση αργού πετρελαίου
Παραγωγή φυσικού αερίου

11.2

∆ραστηριότητες συναφείς µε την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, µε
εξαίρεση τις µελέτες

11.20

∆ραστηριότητες συναφείς µε την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, µε
εξαίρεση τις µελέτες

11.20.1

∆ραστηριότητες συναφείς µε την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, µε εξαίρεση τις µελέτες
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ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ

12.0

Εξόρυξη µεταλλευµάτων ουρανίου και θορίου

12.00

Εξόρυξη µεταλλευµάτων ουρανίου και θορίου

12.00.1

Εξόρυξη µεταλλευµάτων ουρανίου και θορίου

5

ΓΒ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΗΣΗ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
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ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ

13.1

Εξόρυξη σιδηροµεταλλευµάτων

13.10

Εξόρυξη σιδηροµεταλλευµάτων

13.10.1

Eξόρυξη σιδηροµεταλλευµάτων

13.2

Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλικών µεταλλευµάτων, εκτός ουρανίου και
θορίου

Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλικών µεταλλευµάτων, εκτός ουρανίου και θορίου
13.20
13.20.1 Εξόρυξη µεταλλευµάτων χαλκού και χρωµίου
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ΛΟΙΠΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

14.1

Εξόρυξη λίθων

14.11

Εξόρυξη λίθων για διακοσµητικούς και οικοδοµικούς σκοπούς

14.11.1
14.11.2
14.11.3

Εξόρυξη ογκολίθων και πέτρας οικοδοµής
Εξόρυξη µαρµάρων
Εξόρυξη χαβάρας

14.12

Εξόρυξη ασβεστόλιθου, γύψου και κιµωλίας

14.12.1
14.12.2

Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου (γυψόπετρας)
Εξόρυξη κιµωλίας και δολοµίτη

14.13

Εξόρυξη σχιστολίθου

14.13.1

Εξόρυξη σχιστολίθου

14.2

Εξόρυξη άµµου και αργίλου

14.21

Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αµµοχάλικου και άµµου

14.21.1

Εξόρυξη, τεµαχισµός και θραύση λίθων, αµµοχάλικου και άµµου

14.22

Εξόρυξη αργίλου και καολίνη

14.22.1
14.22.2

Eξόρυξη αργίλου
Εξόρυξη πεντονίτη

14.3

Εξόρυξη ορυκτών για τη χηµική βιοµηχανία και τη βιοµηχανία λιπασµάτων

14.30

Εξόρυξη ορυκτών για τη χηµική βιοµηχανία και τη βιοµηχανία λιπασµάτων

14.30.1
14.30.2

Εξόρυξη και εµπλουτισµός σιδηροπυρίτη
Εξόρυξη φαιοχώµατος και άλλων ορυκτών χρωµάτων

14.4

Παραγωγή αλατιού

14.40

Παραγωγή αλατιού

14.40.1

Παραγωγή αλατιού
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14.5

'Αλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

14.50

'Αλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

14.50.1
14.50.9

Εξόρυξη αµιάντου
'Αλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
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∆

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

∆Α

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

15

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

15.1

Παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και προϊόντων κρέατος

15.11

Παραγωγή και συντήρηση κρέατος

15.11.1
15.11.2

Παραγωγή νωπού, διατηρηµένου σε απλή ψύξη ή κατεψυγµένου κρέατος (Σφαγεία ζώων)
Παραγωγή και αποξήρανση προβιών,δερµάτων και µαλλιού

15.12

Παραγωγή και συντήρηση κρέατος πουλερικών

15.12.1

Παραγωγή και συντήρηση κρέατος πουλερικών (Σφαγεία πουλερικών)

15.13

Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών

15.13.1

Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών

15.2

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και προϊόντων ψαριών

15.20

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και προϊόντων ψαριών

15.20.1

Eπεξεργασία και συντήρηση ψαριών και προϊόντων ψαριών

15.3

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

15.31

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

15.31.1

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

15.32

Παραγωγή χυµών από φρούτα και λαχανικά

15.32.1

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

15.33

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών π.δ.κ.α.

15.33.1
15.33.2

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών π.δ.κ.α. (περ. χαρούπια, ξιδάτα, ελιές)
Επεξεργασία ξηρών καρπών

15.4

Παρασκευή φυτικών και ζωϊκών ελαίων και λιπών

15.41

Παραγωγή µη επεξεργασµένων ελαίων και λιπών

15.41.1
15.41.2

Παραγωγή µη επεξεργασµένου ελαιολάδου (ελαιοτριβεία)
Παραγωγή άλλων µη επεξεργασµένων φυτικών ελαίων

15.42

Παραγωγή εξευγενισµένων ελαίων και λιπών

15.42.1
15.42.2

Παραγωγή εξευγενισµένου ελαιολάδου
Παραγωγή άλλων εξευγενισµένων φυτικών ελαίων.

15.43

Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων λιπών

15.43.1

Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων λιπών
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15.5

Παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

15.51

Λειτουργία γαλακτοκοµείων και τυροκοµία

15.51.1
15.51.4
15.51.5

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

15.52

Παραγωγή παγωτών

15.52.1

Παραγωγή παγωτών και άλλων βρώσιµων πάγων

15.6

Παραγωγή προϊόντων αλευροµύλων, παραγωγή αµύλων και προϊόντων
αµύλου

15.61

Παραγωγή προϊόντων αλευροµύλων

15.61.2
15.61.3

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

15.62

Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου

15.62.1

Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου

15.7

Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών

15.71

Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα

15.71.1

Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα

15.72

Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα συντροφιάς

15.72.1

Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς

15.8

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

15.81

Αρτοποιία. Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

15.81.1
15.81.2

Αρτοποιία (περ. ψωµί, ψωµάκια και πίττες για σουβλάκια).
Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής (ζαχαροπλαστεία)

15.82

Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων. Παραγωγή διατηρούµενων ειδών
ζαχαροπλαστικής

15.82.1
15.82.2
15.82.3

Παραγωγή παξιµαδιών, µπισκότων και άλλων "ξηρών" προϊόντων αρτοποιϊας
Παραγωγή διατηρηµένων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή σνακ, γλυκών και αλµυρών (περ.κούπες και λαχµατζιού).

15.83

Παραγωγή ζάχαρης

15.83.1

Παραγωγή ζάχαρης

15.84

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

15.84.2

Παραγωγή σοκολάτας και ζαχαρωτών µε σοκολάτα ή χωρίς. Παραδοσιακά γλυκά και σουτζούκκος

15.85

Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων

15.85.1

Παραγωγή µακαρονιών και άλλων ζυµαρικών (π.χ. ραβιόλες, κανελλόνια, πίτσα, λαζάνια κ.λ.π.)
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15.86

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

15.86.1

Επεξεργασία και συσκευασία καφέ και τσαγιού. Παραγωγή προϊόντων καφέ και αφεψηµάτων βοτάνων (π.χ.
µέντα, χαµοµήλι κ.λ.π.)

15.87

Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων

15.87.1

Παραγωγή µπαχαρικών, σαλτσών, καρυκευµάτων, µουστάρδας και ξυδιού

15.88

Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών
τροφών

15.88.1

Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

15.89

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

15.89.1

Παραγωγή, επεξεργασία και εµφιάλωση άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. (π.χ. µέλι, χαρουπόµελο, µή
βρώσιµος πάγος, ροδόσταγµα, ανθόνερο, αλάτι, χαλβάς, ταχίνι, τσίπς, σησάµι κ.λ.π.)

15.9

Ποτοποιία

15.91

Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών

15.91.1

Παραγωγή αποσταγµένων, αλκοολούχων ποτών (π.χ. ουίσκυ, µπράντυ, τζιν, λικέρ, κ.λ.π.)

15.92

Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύµωση

15.92.1

Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύµωση

15.93

Παραγωγή κρασιού

15.93.1

Παραγωγή κρασιού

15.94

Παραγωγή µηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

15.94.1

Παραγωγή µηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

15.95

Παραγωγή άλλων µη αποσταγµένων ποτών που υφίστανται ζύµωση

15.95.1

Παραγωγή βερµούτ και παρόµοιων ποτών

15.96

Ζυθοποιία

15.96.1

Παραγωγή µπίρας από βύνη

15.97

Παραγωγή βύνης

15.97.1

Παραγωγή βύνης

15.98

Παραγωγή µεταλλικών νερών και αναψυκτικών

15.98.1

Παραγωγή αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών. Παραγωγή και εµφιάλωση µεταλλικών και
αεριούχων νερών
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

16.0

Παραγωγή προϊόντων καπνού

16.00

Παραγωγή προϊόντων καπνού

16.00.1

Επεξεργασία φύλλων καπνού και παραγωγή προϊόντων καπνού (π.χ. τσιγάρα, πούρα κ.λ.π.)
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∆Β

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

17.1

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών

17.11

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση βαµβακερών ινών

17.11.1

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση βαµβακερών ινών

17.12

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση µάλλινων ινών για την κατασκευή εριονήµατος
καρντέ

17.12.1

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση µάλλινων ινών για την κατασκευή εριονήµατος καρντέ

17.13

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση µάλλινων ινών για την κατασκευή εριονήµατος
πενιέ

17.13.1

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση µάλλινων ινών για την κατασκευή εριονήµατος πενιέ

17.14

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση ινών λιναριού

17.14.1

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση ινών λιναριού

17.15

Συστροφή και προπαρασκευή µεταξιού, έστω και από νόιλς. Συστροφή και
περαιτέρω επεξεργασία νηµάτων από συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς ίνες
(παραγωγή νήµατος τεξτουρέ)

17.15.1

Συστροφή και προπαρασκευή µεταξιού, έστω και από νόιλς. Συστροφή και περαιτέρω επεξεργασία
νηµάτων από συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς ίνες (παραγωγή νήµατος τεξτουρέ)

17.16

Κατασκευή ραφοκλωστών

17.16.1

Κατασκευή ραφοκλωστών από οποιοδήποτε υφαντικό υλικό

17.17

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση άλλων υφαντικών ινών

17.17.1

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση άλλων υφαντικών ινών (π.χ. ίνες γιούτας και ραφίας)

17.2

'Υφανση υφαντικών υλών

17.21

'Υφανση βαµβακερών νηµάτων

17.21.1

'Υφανση βαµβακερών νηµάτων

17.22

'Υφανση εριονηµάτων καρντέ

17.22.1

'Υφανση εριονηµάτων καρντέ

17.23

'Υφανση εριονηµάτων πενιέ

17.23.1

'Υφανση εριονηµάτων πενιέ

17.24

Υφανση µεταξωτών νηµάτων

17.24.1

'Υφανση µεταξωτών νηµάτων

17.25

Ύφανση άλλων νηµάτων

17.25.1

Ύφανση άλλων νηµάτων (από ίνες καννάβεως,γιούτας, ραφίας, πολυπροπυλενίου κ.λ.π.)

17.3

Φινίρισµα υφαντουργικών προϊόντων

17.30

Φινίρισµα υφαντουργικών προϊόντων

17.30.1

Φινίρισµα υφαντουργικών προϊόντων (λεύκανση, βαφή, τυποβαφή, κ.λ.π.) µη ιδίας παραγωγής συµπ.
ενδυµάτων (περ. µεταξοτυπία, πλισέ φούστες και εκτύπωση σε ύφασµα.)
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17.4

Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύµατα

17.40

Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύµατα

17.40.1

Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών για το νοικοκυριό από οποιαδήποτε υφαντική ύλη (π.χ.
κουβέρτες, κλινοσκεπάσµατα, λευκά είδη κλινοστρωµνής, επιτραπέζιας χρήσης, τουαλέτας (ττόροι) ή
κουζίνας, παπλωµάτων, µαξιλαριών κάθε είδους, καλυµµάτων κρεβατιών ή επίπλων, κουρτινών κ.λ.π.)
Kατασκευή άλλων έτοιµων ειδών κλωστοϋφαντουργίας (π.χ. µουσαµάδες, σκηνές, καλύµµατα για οχήµατα,
σηµαίες , τέντες, υπνόσακκοι, είδη κατασκήνωσης κ.λ.π.)

17.40.2

17.5

Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντoυργικών ειδών

17.51

Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών

17.51.1

Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών

17.52

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σxοινιών, σπάγγων και διχτυών

17.52.1

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

17.53

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

17.53.1

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

17.54

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

17.54.1
17.54.3

Κατασκευή πιλήµατος, ετικετών, εµβληµάτων, δαντέλας και κεντηµάτων
Kατασκευή υφαντών βατών και ειδών από βάτα, υφασµάτων εµποτισµένων, επενδυµένων, επιχρισµένων,
επικαλυµµένων ή λαµιναρισµένων µε πλαστικό και άλλων υφαντουργικών προϊόντων (περ. ντύσιµο
κουµπιών και ζωνών µε ύφασµα)

17.6

Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων πλέξης κροσέ

17.60

Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων πλέξης κροσέ

17.60.1

Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων πλέξης κροσέ

17.7

Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

17.71

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

17.71.1

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας (περ. κάλτσες κάθε είδους και καλσόν)

17.72

Κατασκευή πλεκτών πουλόβερ, ζακετών και παρόµοιων ειδών απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ

17.72.1

Κατασκευή πλεκτών πουλόβερ, ζακετών, φανέλλων ζέρσευ και παρόµοιων ειδών
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ
ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ

18.1

Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων

18.10

Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων

18.10.1

Κατασκευή ενδυµάτων από δέρµα ή αποµίµηση δέρµατος
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18.2

Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και συναφών εξαρτηµάτων

18.21

Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας

18.21.1

Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας (περ. εκκλησιαστικά και στρατιωτικά ενδύµατα, στολές κυνηγίου κ.λ.π.)

18.22

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων

18.22.1

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων από υφαντά ή πλεκτά υφάσµατα, µή υφαντά υφάσµατα
κ.λ.π., για άντρες, γυναίκες και παιδιά (περ. νυµφικά φορέµατα, παραδοσιακές στολές κ.λ.π.)

18.23

Κατασκευή εσωρούχων

18.23.1
18.23.2

Kατασκευή πουκαµίσων, µπλουζακιών και µπλουζών
Κατασκευή πυτζαµών, νυχτικών, ροµπών και εσωρούχων για άντρες, γυναίκες και παιδιά (π.χ. σλιπ,
στηθόδεσµων, κορσέδων κ.λ.π.)

18.24

Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ένδυσης π.δ.κ.α.

18.24.1
18.24.2
18.24.3
18.24.4

Κατασκευή βρεφικών ενδυµάτων
Κατασκευή ενδυµάτων αθλητισµού, σκί, κολύµβησης κ.λ.π.
Κατασκευή άλλων εξαρτηµάτων ένδυσης (περ. γάντια, ζώνες, σάλια, φουλάρια, γραβάτες, κ.λ.π.). Κοπτική
υφασµάτων
Κατασκευή καπέλων και καλυµµάτων κεφαλής

18.3

Κατεργασία και βαφή γουναρικών. Κατασκευή γούνινων ειδών

18.30

Κατεργασία και βαφή γουναρικών. Κατασκευή γούνινων ειδών

18.30.1

Κατεργασία (απόξεση, δέψη, λεύκανση κ.λ.π.) και βαφή γουνοδερµάτων. Κατασκευή γουνικών ειδών.

∆Γ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
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ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΨΗ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
(ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΙ∆ΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

19.1

Κατεργασία και δέψη δέρµατος

19.10

Κατεργασία και δέψη δέρµατος

19.10.1

Κατεργασία και δέψη δέρµατος. Κατασκευή συνθετικών δερµάτων

19.2

Κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών
σελοποιίας και σαγµατοποιίας

19.20

Κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας
και σαγµατοποιίας

19.20.1

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.
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19.3

Κατασκευή υποδηµάτων

19.30

Κατασκευή υποδηµάτων

19.30.1
19.30.4

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

∆∆

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

20.1

Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός του ξύλου

20.10

Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός του ξύλου

20.10.1

Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός του ξύλου

20.2

Κατασκευή φύλλων καπλαµά. Κατασκευή αντικολλητών(κόντρα-πλακέ),
επικολλητών, µοριοπλακών (µοριοσανίδων), ινοπλακών (ινοσανίδων)
και άλλων πλακών

20.20

Κατασκευή φύλλων καπλαµά. Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ),
επικολλητών, µοριοπλακών (µοριοσανίδων), ινοπλακών (ινοσανίδων) και άλλων
πλακών

20.20.1

Κατασκευή αντικολλητών ( κόντρα πλακέ ) επικολλητών, µοριοπλακών (µοριοσανίδων επενδυµένων
και µη), ινοπλακών (ινοσανίδων) και φύλλων καπλαµά

20.3

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική

20.30

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική

20.30.1
20.30.2

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για τις οικοδοµές (περ. ξύλινα βενίσιαν µπλάϊντς, καλούπια για
σκυρόδεµα και παρκέ δαπέδου)
Κατασκευή προκατασκευασµένων κτιρίων ή τµηµάτων τους από ξύλο

20.4

Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβωτίων

20.40

Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβωτίων

20.40.1

Κατασκευή ξύλινων κιβωτίων συσκευασίας, κουτιών, βαρελιών, παλέτων κ.λ.π.

20.5

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο. Κατασκευή ειδών από φελλό και
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

20.51

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο

20.51.1

Κατασκευή ξύλινων κορνίζων αγαλµατιδίων, εκκλησιαστικών επίπλων, διακοσµητικών ειδών και άλλων
ειδών π.δ.κ.α. (περ. τορναδόροι ξύλου)
Κατασκευή φερέτρων

20.51.2
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20.52

Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

20.52.1

Κατασκευή ειδών από φελλό, ειδών καλαθοπλεκτικής και άλλων ειδών από καλάµι και άλλες ύλες
σπαρτοπλεκτικής (καλάθια, ψάθες κ.λ.π.)

∆Ε

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ. ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ KAI ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

21.1

Παραγωγή χαρτοπολτού. Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

21.11

Παραγωγή χαρτοπολτού

21.11.1

Παραγωγή χαρτοπολτού

21.12

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

21.12.1

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

21.2

Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι

21.21

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εµπορευµατοκιβωτίων από χαρτί
και χαρτόνι

21.21.1

Κατασκευή δοχείων, κιβωτίων, χαρτοσάκκουλων και τσαντών από χαρτί ή χαρτόνι

21.22

Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας

21.22.1

Κατασκευή χάρτου και πετσεττών υγείας, πανών για µωρά και ενήλικες, χαρτοµάντηλων, χαρτοπετσετών και
ρολών κουζίνας, ταµπόν και σερβιεττών υγείας, χαρτιού περιτυλίγµατος και άλλων προιόντων από χαρτί
(π.χ. ποτήρια, πιάτα, δίσκοι, αλουµινόχαρτο κ.λ.π.)

21.23

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικά)

21.23.1

Κατασκευή γραφικής ύλης, φακέλλων και καρτών αλληλογραφίας από χαρτί

21.24

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες)

21.24.1

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες)

21.25

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α.

21.25.1

Κατασκευή ετικεττών και άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Η΄ ΕΙΚΟΝΑΣ Η΄ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

22.1

Εκδόσεις

22.11

'Εκδοση βιβλίων

22.11.1

Εκδοση βιβλίων, φυλλαδίων, εντύπων και παρόµοιων εκδόσεων, λεξικών, εγκυκλοπαιδειών,
χαρτών κ.λ.π.
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22.12

'Εκδοση εφηµερίδων

22.12.1

'Εκδοση καθηµερινών εφηµερίδων (που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερεις φορές την βδοµάδα)

22.13

'Εκδοση περιοδικών κάθε είδους

22.13.1

'Εκδοση περιοδικών και εφηµερίδων που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερεις φορές την βδοµάδα

22.14

'Εκδοση προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου

22.14.1

'Εκδοση δίσκων γραµµοφώνου, δίσκων κόµπακτ και DVD, κασεττών µε µουσική, καθώς και άλλων
εγγραφών ήχου

22.15

'Αλλες εκδοτικές δραστηριότητες

22.15.1

Αλλες εκδοτικές δραστηριότητες (περ. έκδοση ηµερολογίων, αφισσών, ταχυδροµικών καρτών κ.λ.π.)

22.2

Εκτυπώσεις και συναφείς δραστηριότητες

22.21

Εκτύπωση εφηµερίδων

22.21.1

Εκτύπωση εφηµερίδων

22.22

Εκτύπωση π.δ.κ.α.

22.22.1

Εκτύπωση (εκτός εκτύπωση σε ύφασµα) µέσω τυπογραφικών πιεστηρίων, συστηµάτων όφσετ, ηλιογραφίας,
φλεξογραφίας, µεταξοτυπίας και άλλων µεθόδων

22.23

Βιβλιοδεσία

22.23.1

Βιβλιοδεσία

22.24

∆ραστηριότητες προεκτύπωσης

22.24.1

∆ραστηριότητες προεκτύπωσης όπως, σύνθεση, στοιχειοθεσία, σύνθεση τυπογραφικών και λιθογραφικών
πλακών, διαχωρισµός χρωµάτων και παρόµοιες δραστηριότητες.

22.25

Βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς µε την εκτύπωση

22.25.1

Βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς µε την εκτύπωση

22.3

Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και
προεγγεγραµµένων µέσων πληροφορικής

22.31

Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου

22.31.1

Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου (αναπαραγωγή από µήτρες δίσκων
γραµµοφώνου, δίσκων κόµπακτ και DVD, κασεττών µε µουσική κ.λ.π.)

22.32

Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής εικόνας

22.32.1

Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής εικόνας (αναπαραγωγή από µήτρες δίσκων DVD και
κασεττών µε κινηµατογραφικές ταινίες και άλλες µαγνητοσκοπήσεις)

22.33

Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων πληροφορικής

22.33.1

Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων πληροφορικής (αναπαραγωγή από µήτρες λογισµικού και
δεδοµένων σε µαγνητικούς δίσκους και ταινίες)
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∆ΣΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΩΚ), ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ∆ΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΩΚ), ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ∆ΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

23.1

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)

23.10

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)

23.10.1

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)

23.2

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

23.20

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

23.20.1

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου (διϋλιστήριο πετρελαίου)

23.3

Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων

23.30

Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων

23.30.1

Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων

∆Ζ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

24.1

Παραγωγή βασικών χηµικών προϊόντων

24.11

Παραγωγή βιοµηχανικών αερίων

24.11.1

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

24.12

Παραγωγή χρωστικών υλών

24.12.1

Παραγωγή χρωστικών υλών σε βασική µορφή ή ως συµπύκνωµα

24.13

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χηµικών ουσιών

24.13.1

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χηµικών ουσιών

24.14

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών

24.14.1

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (π.χ. υδρογονάνθρακες κ.λ.π.)

24.15

Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων

24.15.1

Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων

24.16

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές

24.16.1

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές

24.17

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς µορφές

24.17.1

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς µορφές

24.2

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων

24.20

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων

24.20.1

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων
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24.3

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

24.30

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

24.30.1
24.30.2

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

24.4

Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων, χηµικών προϊόντων για ιατρικούς
σκοπούς και βοτανικών προϊόντων

24.41

Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων

24.41.1

Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων (ενεργών ουσιών για την παραγωγή φαρµάκων, την
επεξεργασία του αίµατος κ.λ.π)

24.42

Παραγωγή φαρµακευτικών παρασκευασµάτων

24.42.1

Παραγωγή φαρµάκων, βιταµινών, εµβολίων και άλλων φαρµακευτικών προϊόντων
(συµπ. προµείγµατα ζωοτροφών)

24.5

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

24.51

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης

24.51.3
24.51.4

Παραγωγή σαπουνιού, σκονών πλυσίµατος, απορρυπαντικών και άλλων προϊόντων καθαρισµού
Παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεµών για δέρµα, ξύλο, γυαλί κ.λ.π.

24.52

Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού

24.52.1

Παραγωγή αρωµάτων και καλλυντικών (π.χ. κολώνιες, κοκκινάδια, µανικιούρ, κρέµες προσώπου, κρέµες
ξυρίσµατος, λάκες, βαφές µαλλιών, αποσµητικά, αποτριχωτικά προϊόντα κτλ.)

24.6

Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων

24.61

Παραγωγή εκρηκτικών

24.61.1

Παραγωγή εκρηκτικών υλών και πυροτεχνηµάτων

24.62

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και ζελατίνης

24.62.1

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και ζελατίνης

24.63

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

24.63.1

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

24.64

Παραγωγή χηµικών παρασκευασµάτων για φωτογραφικές χρήσεις

24.64.1

Παραγωγή χηµικών παρασκευασµάτων για φωτογραφικές χρήσεις ( π.χ. φιλµ, φωτογραφικές πλάκες κ.λ.π)

24.65

Παραγωγή µη προεγγεγραµµένων (κενών) µέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και
πληροφορικής

24.65.1

Παραγωγή µη προεγγεγραµµένων(κενών) µέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και πληροφορικής
(π.χ. κασέττες, δισκάκια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λ.π.)

24.66

Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.

24.66.1

Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
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24.7

Παραγωγή συνθετικών ινών

24.70

Παραγωγή συνθετικών ινών

24.70.1

Παραγωγή συνθετικών ινών

∆Η

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

25.1

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

25.11

Κατασκευή επισώτρων και αεροθαλάµων από καουτσούκ

25.11.1

Κατασκευή ελαστικών για οχήµατα

25.12

Αναγόµωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ

25.12.1

Ανακατασκευή και αναγόµωση ελαστικών για οχήµατα

25.13

Κατασκευή άλλων προϊόντων από καουτσούκ

25.13.1

Κατασκευή άλλων προϊόντων από καουτσούκ (π.χ. πλάκες, φύλλα, ταινίες, σωλήνες, ενδύµατα,
επικαλύψεις δαπέδων, φουσκωτά στρώµατα κ.λ.π.)

25.2

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

25.21

Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισµένης µορφής

25.21.1

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

25.22

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

25.22.1

Kατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας (π.χ. κιβώτια, κουτιά, φιάλες, σακκούλια, τσάντες κ.λ.π.)

25.23

Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών υλικών

25.23.1

Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών προϊόντων (π.χ. θύρες, παράθυρα, δάπεδα, ντεπόζιτα, είδη
υγιεινής, µπλάιντς, πλαστικές τέντες κ.λ.π.)

25.24

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

25.24.1

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων (επιτραπέζια και µαγειρικά σκεύη, είδη γραφείου κ.λ.π.)

∆Θ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

26.1

Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί

26.11

Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

26.11.1

Κατασκευή επίπεδου γυαλιού (υαλοπινάκων). Κατασκευή χρωµατισµένου γυαλιού (π.χ. βιτρώ) .

26.12

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

26.12.1

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού (περ. σκάλισµα και τρόχισµα γυαλιού και κατασκευή
γυαλιών µε διπλές ή πολλαπλές επιστρώσεις)
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26.13

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

26.13.1

Κατασκευή κοίλου γυαλιού και διακοσµητικών ειδών από γυαλί

26.14

Κατασκευή ινών γυαλιού

26.14.1

Kατασκευή υαλοβάµβακα και προϊόντων απο υαλοβάµβακα

26.15

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

26.15.1

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

26.2

Κατασκευή µη δοµικών, µη πυρίµαχων κεραµικών ειδών. Κατασκευή
πυρίµαχων κεραµικών προϊόντων

26.21

Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών

26.21.1

Αγγειοπλαστική

26.22

Κατασκευή κεραµικών ειδών υγιεινής

26.22.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών υγιεινής

26.23

Κατασκευή κεραµικών µονωτών και κεραµικών µονωτικών εξαρτηµάτων

26.23.1

Κατασκευή κεραµικών µονωτών και κεραµικών µονωτικών εξαρτηµάτων

26.24

Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

26.24.1

Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

26.25

Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων

26.25.1

Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων

26.26

Κατασκευή πυρίµαχων κεραµικών προϊόντων

26.26.1

Κατασκευή πυρίµαχων κεραµικών προϊόντων

26.3

Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και κυβολίθων

26.30

Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και κυβολίθων

26.30.1

Κατασκευή µωσαϊκών

26.4

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δοµικών προϊόντων από οπτή γη

26.40

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δοµικών προϊόντων από οπτή γη

26.40.1

Κατασκευή τούβλων, κεραµιδιών (κεραµοποιεία, τουβλοποιεία), και άλλων δοµικών προϊόντων από οπτή
γή

26.5

Παραγωγή τσιµέντου, ασβέστη και γύψου

26.51

Παραγωγή τσιµέντου

26.51.1

Παραγωγή τσιµέντου

26.52

Παραγωγή ασβέστη

26.52.1

Παραγωγή ασβέστη

26.53

Παραγωγή γύψου

26.53.1

Παραγωγή γύψου
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26.6

Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεµα, γύψο και τσιµέντο

26.61

Κατασκευή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα

26.61.1

Κατασκευή τσιµεντοσωλήνων, τσιµεντοµπλόκ, τσιµεντοπλακών και προκατασκευασµένων δοµικών
στοιχείων από σκυρόδεµα
Προκατασκευασµένα κτίρια από σκυρόδεµα

26.61.2

26.62

Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο

26.62.1

Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο (π.χ. σανίδες, φύλλα κ.λ.π.)

26.63

Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος

26.63.1

Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος

26.64

Κατασκευή κονιαµάτων

26.64.1

Κατασκευή κονιαµάτων (σουβάδων) (περ. διακοσµητικά επιχρίσµατα)

26.65

Κατασκευή ινοτσιµέντου

26.65.1

Κατασκευή ινοτσιµέντου και ειδών από αµιαντοτσιµέντο

26.66

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα, γύψο και τσιµέντο

26.66.1

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα, γύψο και τσιµέντο (π.χ. αγαλµατίδια, γύψινες
διακοσµήσεις, γλάστρες κ.λ.π.)

26.7

Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων για διακοσµητικούς και
οικοδοµικούς σκοπούς

26.70

Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων για διακοσµητικούς και οικοδοµικούς
σκοπούς

26.70.1

Κοπή και κατεργασία λίθων (περ. παραγωγή τζιονιού, κόψιµο µαρµάρου και γρανίτη)

26.8

Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

26.81

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

26.81.1

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων (π.χ. µυλόπετρες , λίθοι ακονισµού και λείανσης)

26.82

Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

26.82.1

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

∆Ι

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩN

27.1

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραµάτων

27.10

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραµάτων

27.10.1

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραµάτων

27.2

Κατασκευή σωλήνων

27.21

Κατασκευή χυτοσιδηρών σωλήνων

27.21.1

Κατασκευή χυτοσιδηρών σωλήνων

27.22

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων

27.22.1

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων
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27.3

'Αλλες πρωτογενείς κατεργασίες του σιδήρου και του χάλυβα

27.31

Ψυχρή επεκτατική ολκή

27.31.1

Ψυχρή επεκτατική ολκή

27.32

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων

27.32.1

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων

27.33

Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση

27.33.1

Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση

27.34

Συρµατοποίηση

27.34.1

Συρµατοποίηση

27.4

Παραγωγή βασικών πολύτιµων µετάλλων και άλλων µη σιδηρούχων
µετάλλων

27.41

Παραγωγή πολύτιµων µετάλλων

27.41.1

Παραγωγή πολύτιµων µετάλλων

27.42

Παραγωγή αλουµινίου (αργιλίου)

27.42.1

Παραγωγή αλουµινίου (αργιλίου)

27.43

Παραγωγή µολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

27.43.1

Παραγωγή µολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

27.44

Παραγωγή χαλκού

27.44.1

Παραγωγή χαλκού

27.45

Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων

27.45.1

Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων

27.5

Χύτευση µετάλλων

27.51

Χύτευση σιδήρου

27.51.1

Χύτευση σιδήρου

27.52

Χύτευση χάλυβα

27.52.1

Χύτευση χάλυβα

27.53

Χύτευση ελαφρών µετάλλων

27.53.1

Χύτευση ελαφρών µετάλλων

27.54

Χύτευση άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων

27.54.1

Χύτευση άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

28.1

Κατασκευή δοµικών µεταλλικών προϊόντων

28.11

Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών µεταλλικών σκελετών

28.11.1

Κατασκευή µεταλλικών σκελετών, µερών µεταλλικών σκελετών,υποστέγων και κτιρίων από
προκατασκευασµένα µεταλλικά κυρίως στοιχεία (περ. περίπτερα εκθέσεων, κάγκελλα κ.λ.π.)

28.12

Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων

28.12.1

Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων (π.χ. θύρες, παράθυρα, παραθυρόφυλλα και αυλόπορτες)

28.2

Κατασκευή µεταλλικών ντεποζίτων, δεξαµενών και δοχείων. Κατασκευή σωµάτων
και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης

28.21

Κατασκευή µεταλλικών ντεποζίτων, δεξαµενών και δοχείων

28.21.1
28.21.9

Κατασκευή µεταλλικών ντεποζίτων, δεξαµενών και δοχείων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µεταλλικών ντεποζίτων, δεξαµενών και δοχείων

28.22

Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης

28.22.1
28.22.9

Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής λεβήτων κεντρικής θέρµανσης

28.3

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

28.30

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

28.30.1
28.30.9

Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρµανση
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής ατµογεννητριών µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού
νερού για την κεντρική θέρµανση

28.4

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων µε
έλαση. Κονιοµεταλλουργία

28.40

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση.
Κονιοµεταλλουργία

28.40.1

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση.
Κονιοµεταλλουργία

28.5

Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων. Γενικές µηχανολογικές εργασίες

28.51

Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων

28.51.1
28.51.2

Aνοδίωση, επιµετάλλωση και βαφή µετάλλων
'Αλλες υπηρεσίες επεξεργασίας µετάλλων (στίλβωση, χάραξη, καθαρισµός, αµµοριπή κ.λ.π.)

28.52

Γενικές µηχανολογικές εργασίες

28.52.1

Γενικές µηχανολογικές εργασίες (µηχανουργεία)

28.6

Κατασκευή µαχαιροπήρουνων, εργαλείων και σιδηρικών

28.61

Κατασκευή µαχαιροπήρουνων

28.61.1

Κατασκευή µαχαιροπήρουνων
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28.62

Κατασκευή εργαλείων

28.62.1
28.62.2

Κατασκευή, επιδιόρθωση και κόνισµα µαχαιριών, πριονιών και ψαλιδιών
Κατασκευή εργαλείων χεριού (τανάλιες κ.λ.π.),εργαλείων κωµοδρόµου και εναλλάξιµων εξαρτηµάτων
εργαλείων χεριού και εργαλειοµηχανών

28.63

Κατασκευή κλειδαριών και µεντεσέδων

28.63.1

Kατασκευή κλειδαριών, κλειδιών και µεντεσέδων για κτίρια, έπιπλα, οχήµατα κ.λ.π.

28.7

Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων

28.71

Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων δοχείων

28.71.1

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

28.72

Κατασκευή ελαφρών µεταλλικών ειδών συσκευασίας

28.72.1

Κατασκευή µεταλλικών δοχείων και κονσερβών για τρόφιµα. Κατασκευή µεταλλικών πωµάτων

28.73

Κατασκευή ειδών από σύρµα

28.73.1

Κατασκευή µεταλλικών καλωδίων, συρµατοπλέγµατος περιφράξεως, σύρµατος αγκαθωτού,
συρµάτινων δικτύων και παρόµοιων ειδών. Kατασκευή καρφοβελόνων, καρφιτσών και ηλεκτροδίων.

28.74

Κατασκευή συνδετήρων εν γένει, προϊόντων κοχλιοµηχανών, αλυσίδων και
ελατηρίων

28.74.1
28.74.2

Κατασκευή βίδων, ροδέλλων και παρόµοιων ειδών
Κατασκευή µεταλλικών ελατηρίων και αλυσίδων (περιλ. σούστες και τελάρα κρεβατιών)

28.75

Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

28.75.1

Κατασκευή µεταλλικών οικιακών ειδών (µη ηλεκτρικά σκεύη, µικρές συσκευές και εξαρτήµατα
κουζίνας, ατσαλόµαλλο, νιπτήρες, µπανιέρες, νεροχύτες κ.λ.π.)
Kατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. (µεταλλικά είδη γραφείου, χρηµατοκιβώτια και µεταλλικές
πινακίδες (ταπελλογράφοι) και προϊόντα λευκοσιδηρουργείου και χαλκουργείου)

28.75.2

∆Κ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.∆.Κ.Α.

29

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.∆.Κ.Α.

29.1

Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή και χρησιµοποίηση µηχανικής
ενέργειας, µε εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και δικύκλων

29.11

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

29.11.1

Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και
δικύκλων
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση τους
κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και δικύκλων

29.11.9

29.12

Κατασκευή αντλιών και συµπιεστών

29.12.1
29.12.9

Κατασκευή αντλιών και συµπιεστών
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής αντλιών και συµπιεστών

24

29.13

Κατασκευή ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

29.13.1
29.13.9

Kατασκευή ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

29.14

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

29.14.1

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

29.2

Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης

29.21

Κατασκευή κλιβάνων και καυστήρων

29.21.1
29.21.9

Kατασκευή κλιβάνων και καυστήρων
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής κλιβάνων και καυστήρων

29.22
29.22.1
29.22.9

Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού ανύψωσης και µετακίνησης
φορτίων, ανελκυστήρων, κυλιόµενων σκαλών κ.λ.π.

29.23

Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης

29.23.1

Κατασκευή ειδών κλιµατισµού και κεντρικής θέρµανσης µή οικιακής χρήσης, εµπορικών ψυγείων και
ψυκτικών θαλάµων
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη
οικιακής χρήσης

29.23.9

29.24

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

29.24.2
29.24.3
29.24.9

Κατασκευή ζυγαριών (εκτός εργαστηριακών)
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

29.3

Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων

29.31

Κατασκευή γεωργικών ελκυστήρων

29.31.1
29.31.9

Kατασκευή γεωργικών ελκυστήρων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής γεωργικών ελκυστήρων

29.32

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων

29.32.1
29.32.9

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων (π.χ. µηχανήµατα συγκοµιδής και
αλωνίσµατος, σπορείς, άροτρα κ.λ.π.)
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων

29.4

Κατασκευή εργαλειοµηχανών

29.41

Κατασκευή φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρωνακτικού χειρισµού

29.41.1
29.41.9

Κατασκευή εργαλειοµηχανών χεριού, µερών και εξαρτηµάτων τους
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εργαλειοµηχανών χεριού

29.42

29.42.1
29.42.9

Κατασκευή άλλων εργαλειoµηχανών µεταλλουργίας
Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών µεταλλουργίας (π.χ. τόρνοι, φρεζοµηχανές κ.λ.π.), µερών και
εξαρτηµάτων τους
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων εργαλειοµηχανών µετάλλων.

29.43

Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών π.δ.κ.α.

29.43.1

Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών π.δ.κ.α. (π.χ. για κατεργασία πέτρας και ξυλείας), µερών και
εξαρτηµάτων τους
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων εργαλειοµηχανών π.δ.κ.α.

29.43.9
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29.5

Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης

29.51

Κατασκευή µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία

29.51.1
29.51.9

Κατασκευή µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων για την µεταλλουργία

29.52

Κατασκευή µηχανηµάτων για τα ορυχεία, τα λατοµεία και τις οικοδοµικές εργασίες

29.52.1

Κατασκευή µηχανηµάτων ορυχείων, λατοµείων και δoµικών κατασκευών (π.χ. µπουλτόζες, εκσκαφείς,
κουγκριοµηχανές).
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων ορυχείων, λατοµείων και δοµικών
κατασκευών

29.52.9

29.53

Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού

29.53.1
29.53.9

Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και
καπνού

29.54

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

29.54.1

Κατασκευή µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και
δερµάτινων ειδών
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων για την βιοµηχανία
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών

29.54.9

29.55

Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

29.55.1
29.55.9

Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

29.56

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

29.56.1
29.56.9

Kατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. (π.χ. µηχανήµατα εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας,
καλούπια χύτευσης για κάθε υλικό κ.λ.π.)
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

29.6

Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών

29.60

Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών

29.60.1
29.60.9

Κατασκευή άλλων όπλων και πυροµαχικών (περ. φυσίγγια κυνηγίου και σκοποβολής)
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής όπλων και οπλικών συστηµάτων

29.7

Κατασκευή οικιακών συσκευών π.δ.κ.α.

29.71

Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

29.71.1

Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και µερών τους

29.72

Κατασκευή µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

29.72.1

Kατασκευή µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και µερών τους (περ. ηλιακοί θερµοσίφωνες)
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∆Λ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

30.0

Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών

30.01

Κατασκευή µηχανών γραφείου

30.01.1

Κατασκευή µηχανών γραφείου

30.01.9

Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανών γραφείου

30.02

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής

30.02.1
30.02.9

Κατασκευή και συναρµολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής

31

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.∆.Κ.Α.

31.1

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών
µετασχηµατιστών

31.10

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών

31.10.1
31.10.2
31.10.9

Kατασκευή και συναρµολόγηση ηλεκτροκινητήρων
Κατασκευή ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και περιέλιξης ηλεκτροκινητήρων,
ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών

31.2

Κατασκευή συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρέυµατος

31.20

Κατασκευή συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος

31.20.1
31.20.2

Kατασκευή πινάκων διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος
Κατασκευή πριζών, διακοπτών, ασφαλειών και παρόµοιου εξοπλισµού σύνδεσης, ελέγχου και
παροχής ηλεκτρικού ρέυµατος
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής συσκευών διανοµής και ελέγχου του ηλεκτρικού
ρεύµατος

31.20.9

31.3

Κατασκευή µονωµένων συρµάτων και καλωδίων

31.30

Κατασκευή µονωµένων συρµάτων και καλωδίων

31.30.1

Κατασκευή µονωµένων συρµάτων και καλωδίων

31.4

Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και
πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών

31.40

Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και
πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών

31.40.1

Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών και ξηρών µπαταριών

27

31.5

Κατασκευή φωτιστικού εξοπλισµού και ηλεκτρικών λαµπτήρων

31.50

Κατασκευή φωτιστικού εξοπλισµού και ηλεκτρικών λαµπτήρων

31.50.1
31.50.2

Κατασκευή και συναρµολόγηση φωτιστικού εξοπλισµού και ηλεκτρικών λαµπτήρων
(περ. εξοπλισµός για φλορένσες)
Kατασκευή φωτεινών σηµάτων, πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π.

31.6

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.

31.61

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού για κινητήρες και οχήµατα π.δ.κ.α.

31.61.1

Kατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού για κινητήρες και οχήµατα π.δ.κ.α.

31.62

Κατασκευή λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.

31.62.1
31.62.9

Κατασκευή λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισµού π.δ.κ.α. (π.χ. ηλεκτρόδια)
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.

32

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

32.1

Κατασκευή ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων

32.10

Κατασκευή ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων

32.10.1

Κατασκευή ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων

32.2

Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ποµπών και συσκευών για την
ενσύρµατη τηλεφωνία και τηλεγραφία

32.20

Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ποµπών και συσκευών για την
ενσύρµατη τηλεφωνία και τηλεγραφία

32.20.1
32.20.9

Kατασκευή και συναρµολόγηση τηλεφωνικού και τηλεγραφικού εξοπλισµού
Yπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ποµπών και
συσκευών για την ενσύρµατη τηλεφωνία και τηλεγραφία

32.3

Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών και συσκευών εγγραφής ή
αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας καθώς και των σχετικών προϊόντων

32.30

Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών και συσκευών εγγραφής ή
αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας καθώς και των σχετικών προϊόντων

32.30.1
32.30.2

Kατασκευή και συναρµολόγηση τηλεοράσεων, συσκευών βίντεο, βιντεοκαµερών κ.λ.π.
Κατασκευή και συναρµολόγηση κεραίων, κασετών βίντεο, µεγαφώνων, ακουστικών κεφαλής,
ενισχυτών ήχου κ.λ.π.
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής επαγγελµατικού εξοπλισµού ραδιοφωνίας,
τηλεόρασης, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας

32.30.9
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ

33.1

Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισµού και ορθοπεδικών οργάνων

33.10

Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισµού και ορθοπεδικών οργάνων

33.10.1
33.10.2

Κατασκευή τεχνητών δοντιών, οδοντοστοιχιών και προσθέσεων (εργαστήρια οδοντοτεχνητών)
Κατασκευή άλλου ιατροχειρουργικού εξοπλισµού και ορθοπεδικών οργάνων (π.χ. ακουστικά βαρηκοίας)

33.10.9

Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής ιατροχειρουργικού εξοπλισµού και συσκευών

33.2

Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, επαλήθευσης, δοκιµών,
πλοήγησης και άλλων χρήσεων, µε εξαίρεση τον εξοπλισµό ελέγχου των
βιοµηχανικών µεθόδων παραγωγής

33.20

Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, επαλήθευσης, δοκιµών, πλοήγησης
και άλλων χρήσεων, µε εξαίρεση τον εξοπλισµό ελέγχου των βιοµηχανικών
µεθόδων παραγωγής

33.20.1

Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, επαλήθευσης, δοκιµών, πλοήγησης και άλλων
χρήσεων, µε εξαίρεση τον εξοπλισµό ελέγχου των βιοµηχανικών µεθόδων παραγωγής
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής οργάνων και συσκευών µέτρησης, επαλήθευσης,
δοκιµών και άλλων χρήσεων

33.20.9

33.3

Κατασκευή εξοπλισµού ελέγχου των βιοµηχανικών µεθόδων παραγωγής

33.30

Κατασκευή εξοπλισµού ελέγχου των βιοµηχανικών µεθόδων παραγωγής

33.30.1

Kατασκευή εξοπλισµού ελέγχου των βιοµηχανικών µεθόδων παραγωγής

33.4

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού

33.40

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού

33.40.1
33.40.9

Κατασκευή φακών µατογυαλιών και φακών επαφής
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επαγγελµατικού φωτογραφικού και κινηµατογραφικού εξοπλισµού και
οπτικών οργάνων

33.5

Κατασκευή ρολογιών

33.50

Κατασκευή ρολογιών

33.50.1
33.50.9

Κατασκευή και συναρµολόγηση ρολογιών
Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής βιοµηχανικών οργάνων και συσκευών
χρονοµέτρησης

∆Μ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

34

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

34.1

Κατασκευή αυτοκινήτων

34.10

Κατασκευή αυτοκινήτων

34.10.1

Συναρµολόγηση αυτοκινήτων
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34.2

Κατασκευή αµαξωµάτων αυτοκινήτων. Κατασκευή ρυµουλκούµενων και
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων

34.20

Κατασκευή αµαξωµάτων αυτοκινήτων. Κατασκευή ρυµουλκούµενων και
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων

34.20.1

Kατασκευή αµαξωµάτων αυτοκινήτων και τροχόσπιτων. Επιδιόρθωση αµαξωµάτων,
εµπορευµατοκιβωτίων, βυτιοφόρων κ.λ.π.

34.3

Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα και τους κινητήρες τους

34.30

Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα και τους κινητήρες τους

34.30.1

Κατασκευή εξώστ, ραδιατέρ και άλλων εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα (π.χ. φίλτρα, φρένα, πινακίδες,
µαρκούτζια πιέσεως κ.λ.π.)
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

35.1

Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών κάθε είδους

35.11

Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών κάθε είδους, εκτός των σκαφών αναψυχής
και των αθλητικών σκαφών

35.11.1
35.11.2
35.11.9

Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών κάθε είδους, εκτός των σκαφών αναψυχής και των αθλητικών σκαφών
∆ιάλυση πλοίων
Υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών

35.12

Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών

35.12.1
35.12.9

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών

35.2

Κατασκευή ατµαµαξών και τροχαίου υλικού για σιδηροδρόµους και
τροχιοδρόµους (τραµ)

35.20

Κατασκευή ατµαµαξών και τροχαίου υλικού για σιδηροδρόµους και τροχιοδρόµους
(τραµ)

35.20.1
35.20.9

Κατασκευή ατµαµαξών και τροχαίου υλικού για σιδηροδρόµους και τροχιοδρόµους (τραµ)
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µηχανών και τροχαίου εξοπλισµού
σιδηροδρόµων και τροχιοδρόµων

35.3

Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµοπλοίων

35.30

Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµοπλοίων

35.30.1

Κατασκευή αεροσκαφών

35.30.9

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών και κινητήρων αεροσκαφών

35.4

Κατασκευή µοτοσικλετών και ποδηλάτων

35.41

Κατασκευή µοτοσικλετών

35.41.1

Kατασκευή µοτοσικλετών

35.42

Κατασκευή ποδηλάτων

35.42.1

Kατασκευή και συναρµολόγηση ποδηλάτων
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35.43

Κατασκευή αναπηρικών αµαξιδίων

35.43.1

Kατασκευή αναπηρικών αµαξιδίων

35.5

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

35.50

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

35.50.1

Kατασκευή άλλου εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α (π.χ. καρότσια για τρακτέρ, χειράµαξες κ.λ.π. )

∆Ν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Π.∆.Κ.Α.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Π.∆.Κ.Α.

36.1

Κατασκευή επίπλων

36.11

Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων

36.11.1
36.11.2
36.11.3

Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων (από οποιοδήποτε υλικό)
Tαπετσάρισµα καρεκλών και καθισµάτων, εκτός καθισµάτων αυτοκινήτων
Ταπετσάρισµα καθισµάτων αυτοκινήτων

36.12

Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα

36.12.1

Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία, καταστήµατα, εκκλησίες και σχολεία (π.χ. ράφια, γραφεία, πάγκοι,
βιτρίνες, µεταλλικά έπιπλα γραφείου, µεταλλικά ράφια, θρανία κ.λ.π.)

36.13

Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας

36.13.1

Κατασκευή εντοιχισµένων επίπλων κουζίνας

36.14

Κατασκευή άλλων επίπλων

36.14.1
36.14.2
36.14.3
36.14.4
36.14.5
36.14.9

Κατασκευή ξύλινων επίπλων
Kατασκευή µεταλλικών επίπλων
Κατασκευή επίπλων από άλλα υλικά (υαλοβάµβακα, πλαστικές ύλες κ.λ.π.)
Ταπετσάρισµα επίπλων (εκτός καθισµάτων και καρεκλών)
Λουστράρισµα και βάψιµο επίπλων (εκτός καθισµάτων και καρεκλών)
Επιδιόρθωση, συντήρηση και ανακατασκευή παλαιών επίπλων

36.15

Κατασκευή στρωµάτων

36.15.1

Κατασκευή στρωµάτων και ντιβανιών

36.2

Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών

36.21

Κοπή νοµισµάτων

36.21.1

Kοπή νοµισµάτων, µεταλλίων και νοµισµάτων από πολύτιµα µέταλλα (π.χ. χρυσές λίρες)

36.22

Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών π.δ.κ.α.

36.22.1

Χρυσοχοεία, αργυροχοεία και κατεργασία πολύτιµων και ηµιπολύτιµων λίθων

36.3

Κατασκευή µουσικών οργάνων

36.30

Κατασκευή µουσικών οργάνων

36.30.1
36.30.9

Kατασκευή µουσικών οργάνων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µουσικών οργάνων
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36.4

Κατασκευή αθλητικών ειδών

36.40

Κατασκευή αθλητικών ειδών

36.40.1

Κατασκευή αθλητικών ειδών

36.5

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

36.50

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

36.50.1

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους.

36.6

∆ιάφορες άλλες βιοµηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α.

36.61

Κατασκευή αποµιµήσεων κοσµηµάτων

36.61.1

Kατασκευή αποµιµήσεων κοσµηµάτων

36.62

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

36.62.1

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών (περ. φλόκκοι, βούρτσες για παπούτσια και ρούχα, βούρτσες
και κύλινδροι βαψίµατος)

36.63

'Αλλες βιοµηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α.

36.63.2
36.63.3
36.63.6
36.63.7

Kατασκευή εργαλείων γραφής (πέννες, µολύβια, σφραγίδες κ.λ.π.)
Kατασκευή οµπρελών κάθε είδους, σούστων, κουµπιών, φερµουάρ και µερών τους
Kατασκευή κεριών και σπίρτων
Άλλες βιοµηχανίες π.δ.κ.α (περ. παιδικά καροτσάκια, µποµπονιέρες, τεχνητά άνθη και στέφανα)
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

37.1

Ανακύκλωση µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων

37.10

Ανακύκλωση µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων

37.10.1

Ανακύκλωση µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων

37.2

Aνακύκλωση µη µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων

37.20

Ανακύκλωση µη µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων

37.20.1

Ανακύκλωση µη µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων
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Ε

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ

40

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

40.1

Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος

40.11

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος

40.11.1

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος

40.12

Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύµατος

40.12.1

Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύµατος

40.13

∆ιανοµή και εµπόριο ηλεκτρικού ρεύµατος

40.13.1

∆ιανοµή και εµπόριο ηλεκτρικού ρεύµατος

40.2

Παραγωγή φυσικού αερίου. ∆ιανοµή αερίων καυσίµων µε αγωγούς

40.21

Παραγωγή φυσικού αερίου.

40.21.1

Παραγωγή φυσικού αερίου.

40.22

∆ιανοµή και εµπόριο αερίων καυσίµων µέσω αγωγών

40.22.1

∆ιανοµή και εµπόριο φυσικού αερίου µέσω αγωγών

40.3

Παροχή ατµού και ζεστού νερού

40.30

Παροχή ατµού και ζεστού νερού

40.30.1

Παροχή ατµού και ζεστού νερού

41

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ

41.0

Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού

41.00

Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού

41.00.1
41.00.2
41.00.3

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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

45

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

45.1

Προετοιµασία εργοταξίου

45.11

Κατεδάφιση κτιρίων. Εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών

45.11.1
45.11.2

Kατεδάφιση κτιρίων και άλλων κατασκευών
Eκτέλεση χωµατουργικών εργασιών

45.12

∆οκιµαστικές γεωτρήσεις

45.12.1

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

45.2

Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή µερών τους. 'Εργα πολιτικού
µηχανικού.

45.21

Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού µηχανικού

45.21.1
45.21.2
45.21.3
45.21.4
45.21.5

Κατασκευές όλων των τύπων κτιρίων (ιδιωτικού τοµέα)
Kατασκευές Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου
Kατασκευές Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Kατασκευές Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας
Kατασκευές Συµβουλίων Αποχετεύσεως

45.22

Κατασκευή επικαλύψεων και πλαισίων στέγης

45.22.1

Kατασκευή επικαλύψεων και πλαισίων στέγης

45.23

Κατασκευή αυτοκινητοδρόµων, οδών, αεροδροµίων και αθλητικών εγκαταστάσεων

45.23.1
45.23.2
45.23.3
45.23.4

Κατασκευές οδοποιϊας (ιδιωτικού τοµέα)
Κατασκευές Τµήµατος ∆ηµοσίων 'Εργων
Kατασκευές Eπαρχιακών ∆ιοικήσεων
Kατασκευές ∆ηµαρχείων και Κοινοτικών Συµβουλίων

45.24

Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων

45.24.1
45.24.2

Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων (περ. κατασκευή φραγµάτων)
Κατασκευές Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων

45.25

Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης

45.25.1

Επεξεργασία οπλισµού (εργασίες σιδεράδων)

45.25.2
45.25.3
45.25.4
45.25.5

Ξυλότυποι (εργασίες καλουψιήδων)
Κατασκευές εργολάβων µπετόν-αρµέ
∆ιατρήσεις και εκσκαφές λάκκων
Eκτέλεση άλλων κατασκευαστικών εργασιών (π.χ. κτίσιµο µε τούβλο ή πέτρα)

45.3

Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

45.31

Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

45.31.1
45.31.2
45.31.9

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Εγκατάσταση ανελκυστήρων
Άλλες εγκαταστάσεις (περ. εγκαταστάσεις συστηµάτων συναγερµού και κεραιών
τηλεόρασης)

45.32

Μονώσεις

45.32.1

Eργασίες µόνωσης, θερµοµόνωσης ή ηχοµόνωσης σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά έργα
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45.33

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

45.33.1
45.33.2
45.33.3

Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Εγκατάσταση και συντήρηση κεντρικών θερµάνσεων
Εγκατάσταση και συντήρηση συσκευών κλιµατισµού ή ψύξης

45.34

Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

45.34.1

Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια (περ. εγκαταστάσεις συστηµάτων φωτισµού και σηµατοδότησης
οδών, αεροδροµίων και λιµένων)

45.4

Αποπεράτωση κτιρίων

45.41

Επιχρίσεις κονιαµάτων

45.41.1

Επιχρίσεις κονιαµάτων (σουβατίσµατα, σπρίτς, γύψο)

45.42

Ξυλουργικές εργασίες

45.42.1

Τοποθέτηση µή ιδιοκατασκευασµένων θυρών, παραθύρων, κουζινών και άλλων συναφών ειδών από
ξύλο ή άλλα υλικά

45.43

Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

45.43.1

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

45.44

Χρωµατισµοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

45.44.1
45.44.2

Χρωµατισµοί κτιρίων
Toποθέτηση υαλοπινάκων

45.45

Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων

45.45.1

Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων (περ. εγκατάσταση και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
ιδιωτικών κολυµβητηρίων)

45.5

Εκµίσθωση εξοπλισµού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, µαζί µε το χειριστή

45.50

Εκµίσθωση εξοπλισµού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, µαζί µε το χειριστή

45.50.1

Εκµίσθωση εξοπλισµού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, µαζί µε το χειριστή
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Ζ

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ Ή ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

50

ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

50.1

Πώληση αυτοκινήτων

50.10

Πώληση αυτοκινήτων

50.10.1
50.10.2

Πώληση καινούριων αυτοκινήτων και άλλων οχηµάτων
Πώληση µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και άλλων οχηµάτων

50.2

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων

50.20

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων

50.20.1
50.20.2
50.20.3
50.20.4
50.20.5
50.20.6
50.20.7
50.20.8
50.20.9

Επιδιόρθωση και συντήρηση αυτοκινήτων (γκαράζ)
Επιδιόρθωση ηλεκτρικού συστήµατος αυτοκινήτων
Βαφή αυτοκινήτων
Eπισκευή αµαξώµατος (ισιώµατα) αυτοκινήτων
Επιδιόρθωση ελαστικών αυτοκινήτων
Eπιδιόρθωση ραδιατέρ αυτοκινήτων
Πλύσιµο και στίλβωµα αυτοκινήτων
Ρυµούλκηση αυτοκινήτων και οδική βοήθεια
Αλλες επιδιορθώσεις αυτοκινήτων (περ. εφαρµογή εξώστ, µέτρηµα τιµονιού, ζύγισµα τροχών,
εφαρµογή γυαλιών, εφαρµογή συστηµάτων κλιµατισµού κ.λ.π.)

50.3

Πώληση µερών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων

50.30

Πώληση µερών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων

50.30.1
50.30.2

Πώληση µερών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Πώληση αξεσουάρ αυτοκινήτων

50.4

Πώληση, συντήρηση και επιδιόρθωση µοτοσικλετών και συναφών µερών
και εξαρτηµάτων τους

50.40

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

50.40.1
50.40.2

Πώληση µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων (συµπ. των εξαρτηµάτων τους)
Συντήρηση και επιδιόρθωση µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων

50.5

Λιανική πώληση καυσίµων για οχήµατα

50.50

Λιανική πώληση καυσίµων για οχήµατα

50.50.1

Λιανική πώληση καυσίµων και λιπαντικών για οχήµατα (σταθµοί βενζίνης)
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51

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

51.1

Χονδρικό εµπόριο έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης

51.11

Εµπορικοί αντιπρόσωποι πού µεσολαβούν στην πώληση αγροτικών πρώτων υλών,
ζωντανών ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ηµιτελών προϊόντων

51.11.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι πού µεσολαβούν στην πώληση αγροτικών πρώτων υλών, ζωντανών ζώων,
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ηµιτελών προϊόντων

51.12

Εµπορικοί αντιπρόσωποι πού µεσολαβούν στη πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων,
µετάλλων και βιοµηχανικών χηµικών προϊόντων

51.12.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι πού µεσολαβούν στη πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και
χηµικών προϊόντων βιοµηχανικής και τεχνικής χρήσης

51.13

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδοµικών
υλικών

51.13.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδοµικών υλικών

51.14

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

51.14.1

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

51.15

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής
χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

51.15.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών
και ειδών κιγκαλερίας

51.16

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ενδυµάτων, υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών

51.16.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυµάτων, υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών

51.17

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και
καπνού

51.17.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού

51.18

Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση ειδικών προϊόντων ή
κατηγοριών προϊόντων π.δ.κ.α.

51.18.1

Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση ειδικών προϊόντων ή κατηγοριών
προϊόντων π.δ.κ.α. ( π.χ. χαρτιού και προϊόντων χαρτιού, κοσµηµάτων, ρολογιών, φαρµακευτικών, ιατρικών
ειδών και καλλυντικών, ειδών ψυχαγωγίας, φωτογραφικού εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, ποδηλάτων
κ.λ.π.)

51.19

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων αγαθών

51.19.1
51.19.2

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων αγαθών
Eπιχειρήσεις διεξαγωγής δηµοπρασιών

51.2

Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων και ζωντανών ζώων

51.21

Χονδρικό εµπόριο δηµητριακών, σπορικών και ζωοτροφών

51.21.1
51.21.2
51.21.3

Επιτροπή σιτηρών
Χονδρικό εµπόριο δηµητριακών και σπορικών
Xoνδρικό εµπόριο ζωοτροφών
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51.22

Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών

51.22.1

Xονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών

51.23

Χονδρικό εµπόριο ζωντανών ζώων

51.23.1

Xονδρικό εµπόριο ζωντανών ζώων

51.24

Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και κατεργασµένου δέρµατος

51.24.1

Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και κατεργασµένου δέρµατος

51.25

Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστου καπνού

51.25.1

Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστου καπνού

51.3

Χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού

51.31

Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών

51.31.1

Συσκευασία και εξαγωγή φρούτων και λαχανικών (συµπερ. Συµβουλίου Εµπορίας Πατατών)

51.31.2
51.31.3
51.31.4

Σύνδεσµοι διαθέσεως φρούτων και λαχανικών στην επιτόπια αγορά
Συµβούλιο Aµπελουργικών Προϊόντων
Μεσιτέµποροι φθαρτών (περ. εισαγωγή και εµπόριο φρούτων και λαχανικών π.δ.κ.α.)

51.32

Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

51.32.1

Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

51.33

Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αυγών και βρώσιµων ελαίων
και λιπών

51.33.1

Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αυγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών

51.34

Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών

51.34.1

Xoνδρικό εµπόριο αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών και νερού

51.35

Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού

51.35.1

Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού

51.36

Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

51.36.1

Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας, ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιείας

51.37

Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και µπαχαρικών

51.37.1

Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και µπαχαρικών

51.38

Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων των ψαριών και των
θαλασσινών (καρκινοειδή, µαλάκια)

51.38.1
51.38.2
51.38.3

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

51.39

Μη ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού

51.39.1
51.39.2

Μη ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
Τροφοδότες πλοίων

51.4

Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης

51.41

Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

51.41.1

Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (π.χ. νήµατα, υφάσµατα, οικιακά λινά,
ραφοκλωστές, φερµουάρ)
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51.42

Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων

51.42.1

Χοντρικό εµπόριο ενδυµάτων (περ. αθλητικά ενδύµατα, γάντια, γραβάτες, είδη γουνοποιίας και
εσώρουχα)
Xονδρικό εµπόριο υποδηµάτων

51.42.2

51.43

Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
συσκευών

51.43.1
51.43.2
51.43.3
51.43.4

Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
Xoνδρικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
Xονδρικό εµπόριο εξοπλισµού για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ. σύρµατα, διακόπτες κ.λ.π.)
Xονδρικό εµπόριο δίσκων γραµµοφώνου, κασετών, ψηφιακών δίσκων και βιντεοκασετών

51.44

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

51.44.1

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

51.45

Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών

51.45.1

Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών

51.46

Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών ειδών

51.46.1

Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων

51.47

Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

51.47.1
51.47.2
51.47.3
51.47.4
51.47.5
51.47.6
51.47.7
51.47.8
51.47.9.

Χονδρικό εµπόριο επίπλων
Χονδρικό εµπόριο γραφικής ύλης, χαρτικών ειδών, βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο ποδηλάτων και των ανταλλακτικών τους
Χονδρικό εµπόριο χαλιών και άλλων επενδύσεων δαπέδου
Χονδρικό εµπόριο µή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Xονδρικό εµπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών
Xονδρικό εµπόριο δερµάτινων ειδών ενδύσεως και ειδών ταξιδιού
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικακής χρήσεως (π.χ. παιγνίδια, µουσικά όργανα, ρολόγια,
κοσµήµατα κ.λ.π.)

51.5

Χονδρικό εµπόριο µη αγροτικών ενδιάµεσων προϊόντων, απορριµµάτων
και υπολειµµάτων

51.51

Χονδρικό εµπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων

51.51.1

Χονδρικό εµπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων (π.χ. γκάζι)

51.52

Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων

51.52.1

Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων (πχ. σίδηρο, αλουµίνια, µεταλλικοί σωλήνες, χρυσάφι
και πολύτιµα µέταλλα)

51.53

Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής

51.53.1
51.53.2
51.53.3
51.53.4
51.53.8

Χονδρικό εµπόριο ξυλείας
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, πινέλλων και βουρτσών
Xονδρικό εµπόριο υαλοπινάκων
Χονδικό εµπόριο ψευδοτάβανων, γύψινων διακοσµήσεων, διαχωριστικών, αντηλιακών και
παροµοίων ειδών
Χονδρικό εµπόριο διαφόρων οικοδοµικών υλικών (π.χ. σίδηρος, ξυλεία, τσιµέντο, ασβέστης,
σωλήνες κ.λ.π.)

51.53.9
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51.54

Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού για εγκαταστάσεις
θέρµανσης

51.54.1

Χονδρικό εµπόριο υλικών για υδραυλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµού για εγκαταστάσεις
θέρµανσης
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών και µικροεργαλείων, κλειδαριών, σφυριών και παρόµοιων ειδών

51.54.2

51.55

Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων

51.55.1

Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων και ουσιών (περ. χηµικών πρώτων υλών), λιπασµάτων,
φυτοφαρµάκων κ.λ.π.

51.56

Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων

51.56.1

Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων (π.χ. χαρτί χύµα, υφαντικές ίνες κ.λ.π.)

51.57

Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων

51.57.1

Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων, υπολειµµάτων και υλικών ανακύκλωσης

51.8

Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων και εξοπλισµού

51.81

Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών

51.81.1

Xονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών

51.82

Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για µεταλλεία και λατοµεία, οικοδοµικές εργασίες και
εργασίες πολιτικού µηχανικού

51.82.1

Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για τα µεταλλεία και λατοµεία, τις οικοδοµικές εργασίες και τις εργασίες
πολιτικού µηχανικού

51.83

Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία. Χονδρικό
εµπόριο ραπτοµηχανών και πλεκτοµηχανών.

51.83.1

Χονδρικό εµπόριο ραπτοµηχανών, πλεκτοµηχανών και µηχανών κλωστοϋφαντουργικής βιοµηχανίας

51.84

Χονδρικό εµπόριο Η/Υ , περιφερειακού εξοπλισµού Η/Υ και λογισµικού

51.84.1

Χονδρικό εµπόριο Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισµού των Η/Υ και λογισµικού

51.85

Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου

51.85.1

Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου και επίπλων γραφείου

51.86

Χονδρικό εµπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού

51.86.1

Χονδρικό εµπόριο λοιπού ηλεκτρονικού υλικού και εξαρτηµάτων (συµπερ. τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού)

51.87

Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία,το
εµπόριο και την πλοήγηση

51.87.1

Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία, το εµπόριο και την
πλοήγηση (π.χ. ηλεκτρικοί κινητήρες και µετασχηµατιστές, όργανα και εξοπλισµός µέτρησης κ.λ.π.)

51.88

Χονδρικό εµπόριο αγροτικών µηχανηµάτων, εξαρτήµατων και εργαλείων,
συµπεριλαµβανοµένων των ελκυστήρων

51.88.1

Χονδρικό εµπόριο αγροτικών µηχανηµάτων, εξαρτηµάτων και εργαλείων, συµπεριλαµβανοµένων των
ελκυστήρων

51.9

Άλλο χονδρικό εµπόριο

51.90

Άλλο χονδρικό εµπόριο

51.90.1
51.90.9

Χονδρικό εµπόριο ποικιλίας αγαθών χωρίς ιδιαίτερη ειδίκευση
Άλλο χονδρικό εµπόριο π.δ.κ.α. (π.χ. σουβενίρ)
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52

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

52.1

Λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα

52.11

Λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα στα οποία υπερισχύουν τρόφιµα,
ποτά ή καπνός

52.11.1
52.11.2

Παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίµων
Περίπτερα

52.12

'Αλλο λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα

52.12.1
52.12.2

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 κ.λ.π., εκτός απο τρόφιµα, ποτά και
καπνό.

52.2

Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού σε ειδικευµένα καταστήµατα

52.21

Λιανικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών

52.21.1

Λιανικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών (φρουταρίες)

52.22

Λιανικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

52.22.1

Λιανικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών

52.23

Λιανικό εµπόριο ψαριών και θαλασσινών (ψάρια, καρκινοειδή, µαλάκια )

52.23.1

Λιανικό εµπόριο ψαριών και θαλασσινών (ψάρια, µαλάκια )

52.24

Λιανικό εµπόριο ψωµιού, λοιπών ειδών αρτοποιίας και ειδών ζαχαροπλαστικής
εν γένει

52.24.1
52.24.2

Λιανικό εµπόριο ψωµιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας
Λιανικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής και ξηρών καρπών

52.25

Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών

52.25.1

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

52.26

Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού

52.26.1

Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού

52.27

'Αλλο λιανικό εµπόριο, µε εξειδίκευση στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού

52.27.1
52.27.9

Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Αλλο λιανικό εµπόριο µε εξειδίκευση στη πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού π.δ.κ.α. (π.χ. τρόφιµα
υγιεινής διατροφής, τρόφιµα για χορτοφάγους)

52.3

Λιανικό εµπόριο φαρµακευτικών και ιατρικών προϊόντων, καλλυντικών και
ειδών τουαλέτας

52.31

Φαρµακεία

52.31.1

Φαρµακεία

52.32

Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών

52.32.1

Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών

52.33

Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών τουαλέτας

52.33.1

Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών τουαλέτας
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52.4

'Αλλο λιανικό εµπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευµένα καταστήµατα

52.41

Λιανικό εµπόριο υφαντουργικών προϊόντων

52.41.1
52.41.2
52.41.3

Λιανικό εµπόριο υφασµάτων
Λιανικό εµπόριο υφαντουργικών προϊόντων οικιακής χρήσης (σεντόνια, τραπεζοµάντηλα, πετσέτες)
Λιανικό εµπόριο ψιλικών, νηµάτων και κλωστών πλεκτικής και κεντηµάτων

52.42

Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων

52.42.1
52.42.2

Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων (περ. είδη ένδυσης και γουνοποιίας, γάντια, γραβάτες κ.λ.π.)
Λιανικό εµπόριο εσωρούχων, νυκτικών κ.λ.π.

52.43

Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών

52.43.1
52.43.2

Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου (περ. βαλίτσες, τσάντες κ.λ.π.)

52.44

Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού π.δ.κ.α.

52.44.1
52.44.2
52.44.3
52.44.4
52.44.5
52.44.6
52.44.9

Λιανικό εµπόριο επίπλων
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
Λιανικό εµπόριο κουρτίνων και διαφόρων άλλων οικιακών ειδών από υφαντουργικά υλικά
Λιανικό εµπόριο κεντηµάτων και άλλων ειδών οικοτεχνίας
Λιανικό εµπόριο ειδών υαλοπωλείου, δώρων και οικιακών σκευών
Κορνιζοποιεία
Αλλο λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού π.δ.κ.α.

52.45

Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
συσκευών

52.45.1

Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών, θέρµανσης και
ψύξης.
Λιανικό εµπόριο µουσικών δίσκων και οργάνων και κασετών µαγνητοφώνου /βίντεο
Λιανικό εµπόριο εξοπλισµού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (πρίζες, σύρµατα κ.λ.π.)

52.45.2
52.45.3

52.46

Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών

52.46.1
52.46.2
52.46.3
52.46.4
52.46.5
52.46.6

Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων και βερνικιών
Λιανικό εµπόριο κλειδαριών, εργαλείων, καθρεπτών, σιδήρου, τσιµέντου κ.λ.π.
Λιανικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών (π.χ. φουντάνες, βενίσιαν µπλάϊντς, τζάκια κ.λ.π.)
Λιανικό εµπόριο ξυλείας
΄Αλλο λιανικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών (π.χ. διακοσµητικές πέτρες, παρκέ, κεραµίδια ,πόρτες
γκαράζ )

52.47

Λιανικό εµπόριο βιβλίων, εφηµερίδων και χαρτικών

52.47.1

Λιανικό εµπόριο βιβλίων, εφηµερίδων και χαρτικών (συµπ. συστήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών)

52.48

'Αλλο λιανικό εµπόριο σε ειδικευµένα καταστήµατα

52.48.0
52.48.1

Λιανικό εµπόριο παιγνιδιών
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών, ποδηλάτων, ειδών αλιείας, κατασκήνωσης και κυνηγίου, βαρκών και
σκαφών αναψυχής
Λιανικό εµπόριο σουβενίρ και ειδών λαϊκής τέχνης
Λιανικό εµπόριο λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, σπόρων και ζωοτροφών, φαρµάκων για ζώα και πουλιά
Λιανικό εµπόριο οπτικών και φωτογραφικών ειδών
Λιανικό εµπόριο ανθέων και φυτών
Λιανικό εµπόριο ειδών χρυσοχοϊας, ρολογιών και άλλων κοσµηµάτων
Λιανικό εµπόριο µηχανικού εξοπλισµού γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού (περ. τηλέφωνα, τηλεοµοιότυπα, αντένες, συστήµατα κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης)
Λιανικό εµπόριο γεωργικών και βιοµηχανικών εργαλείων, µηχανών και εξαρτηµάτων
Αλλο λιανικό εµπόριο σε ειδικευµένα καταστήµατα (καταστήµατα αδασµολόγητων ειδών κυβερνητικά
και µη, λιανικό εµπόριο τροπικών πουλιών, ψαριών, πινάκων ζωγραφικής, ψεύτικων κοσµηµάτων,
γκαζιού,πετρελαίου,µπαταριών κ.λ.π.)

52.48.2
52.48.3
52.48.4
52.48.5
52.48.6
52.48.7
52.48.8
52.48.9
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52.5

Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων ειδών σε καταστήµατα

52.50

Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων ειδών σε καταστήµατα

52.50.1
52.50.2

Λιανικό εµπόριο παλαιών αντικειµένων αξίας (αντίκες)
Λιανικό εµπόριο άλλων µεταχειρισµένων ειδών

52.6

Λιανικό εµπόριο που δεν διενεργείται σε καταστήµατα

52.61

Λιανικό εµπόριο µέσω ταχυδροµικών παραγγελιών

52.61.1

Λιανικό εµπόριο µέσω ταχυδροµικών παραγγελιών, και µέσω διαδικτύου (ίντερνετ)

52.62

Λιανικό εµπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

52.62.1

Λιανικό εµπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (περ.πλανόδιους στα πανηγύρια )

52.63

'Αλλο λιανικό εµπόριο που δεν διενεργείται σε καταστήµατα

52.63.1
52.63.2
52.63.3
52.63.4
52.63.5
52.63.6
52.63.7
52.63.9

Λιανικό εµπόριο απο 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 κασεττών, δίσκων κ.λ.π.
Λιανικό εµπόριο νερού από πλανόδιους πωλητές
Λαχειοπώλες
Eφηµεριδοπώλες
Λιανικό εµπόριο µέσω επιδείξεων στα σπίτια
Αλλο λιανικό εµπόριο εκτός καταστηµάτων από πλανόδιους πωλητές (π.χ. λουλουδιών), αυτόµατες µηχανές
πώλησης, κ.λ.π. π.δ.κ.α.

52.7

Επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης

52.71

Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους (µπότες, παπούτσια κ.λ.π.) και άλλων
δερµάτινων ειδών

52.71.1

Eπισκευή υποδηµάτων κάθε είδους (µπότες, παπούτσια κ.λ.π.) και άλλων δερµάτινων ειδών
(π.χ. βαλιτσών, τσαντών κ.λ.π.)

52.72

Επισκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και µικροσυσκευών

52.72.1
52.72.2

Επισκευή ραδιοφώνων, τηλεοράσεων και άλλων παρόµοιων οπτικοακουστικών συσκευών
Eπισκευή ψυγείων, πλυντηρίων και άλλων παρόµοιων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

52.73

Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων

52.73.1

Eπισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων

52.74

Επισκευές π.δ.κ.α.

52.74.1
52.74.2

Επισκευή ποδηλάτων
Eπισκευή άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης π.δ.κ.α. (περ. επισκευή ενδυµάτων και χαλιών,
κούρδισµα µουσικών οργάνων, επισκευή φωτογραφικών µηχανών, κατασκευή κλειδιών κ.λ.π.)
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Η

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

55

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

55.1

Ξενοδοχεία

55.10

Ξενοδοχεία

55.10.1

Ξενοδοχεία (περ. µοτέλ, πανδοχεία και ξενοδοχεία µε εγκαταστάσεις συνεδριάσεων, κλπ.)

55.2

Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάµπινγκ) και άλλες επιχειρήσεις παροχής
καταλύµατος για µικρή χρονική διάρκεια

55.21

Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια

55.21.1

Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια

55.22

Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων για
τροχόσπιτα

55.22.1

Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων για τροχόσπιτα

55.23

'Αλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύµατος π.δ.κ.α.

55.23.1
55.23.2

∆ιαµονή σε διαµερίσµατα και εξοχικές κατοικίες µε ενοικίαση
Αλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύµατος π.δ.κ.α. (π.χ. φοιτητικές εστίες και χώροι διαµονής µαθητών,
µεταναστών κ.λ.π.)

55.3

Εστιατόρια

55.30

Εστιατόρια

55.30.1
55.30.2
55.30.3
55.30.4
55.30.5
55.30.9

Eστιατόρια και ταβέρνες
Kαταστήµατα που πωλούν έτοιµα φαγητά (ψησταριές, πιτσαρίες)
Καταστήµατα που πωλούν σουβλάκια, σάντουϊτς, γύρο, κούπες, σνακς και παρόµοια
Καταστήµατα που πωλούν παγωτά
Κινητά µέσα που πωλούν φαγητά άµεσης κατανάλωσης, όπως σάντουιτς, παγωτά, σιταροπούλα κ.λ.π.
Άλλα παρόµοια καταστήµατα που πωλούν φαγητά (σιάµιση, λοκµάδες, κρέπες κ.λ.π.) π.δ.κ.α.

55.4

Μπαρ

55.40

Μπαρ

55.40.1
55.40.2
55.40.3
55.40.4
55.40.5

Kαφενεία
Μπαρ και µπυραρίες
Νυκτερινά κέντρα διασκέδασης και δισκοθήκες
Zαχαροπλαστεία και καφετερίες
Kαµπαρέ

55.5

Καντίνες και τροφοδοσία µε τρόφιµα

55.51

Καντίνες

55.51.1
55.51.2
55.51.3

Καντίνες εργοστασίων, γραφείων και αθλητικών χώρων
Σχολικές καντίνες
Αλλες καντίνες (φοιτητικές κ.λ.π.)

55.52

Τροφοδοσία µε τρόφιµα

55.52.1
55.52.2

Tροφοδοσία µε τρόφιµα (όπως η προµήθεια έτοιµων γευµάτων σε αεροπορικές εταιρείες)
Παρασκευή γευµάτων προς κατανάλωση σε γάµους, πάρτυ και λοιπούς εορτασµούς ή τελετές
( περ. κινητοί φούρνοι και σούβλες )
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Θ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

60

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ

60.1

Σιδηροδροµικές µεταφορές

60.10

Σιδηροδροµικές µεταφορές

60.10.1

Σιδηροδροµικές µεταφορές

60.2

'Αλλες χερσαίες µεταφορές

60.21

'Αλλες προγραµµατισµένες χερσαίες µεταφορές επιβατών

60.21.1
60.21.2
60.21.3
60.21.4

Aστικά λεωφορεία
Υπεραστικά λεωφορεία
Aγροτικά λεωφορεία
Yπεραστικά ταξί

60.22

Εκµετάλλευση ταξί

60.22.1
60.22.2

Aστικά ταξί
Αγροτικά ταξί

60.23

'Αλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών

60.23.1
60.23.9

Λεωφορεία "επί συµβάσει" και τουριστικά
Μεταφορές επιβατών µε άµαξα ή µε ζώα (άλογα, καµήλες)

60.24

Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων

60.24.1
60.24.9

Oδικές µεταφορές φορτίου (φορτηγά)
Υπηρεσίες µεταφοράς (εκτός ταχυδροµείου) προϊόντων, εµπορευµάτων και έτοιµων φαγητών µε βαν,
µοτοσυκλέττες και άλλα µικρά οχήµατα (εκτός φορτηγά).

60.3

Μεταφορές µέσω αγωγών

60.30

Μεταφορές µέσω αγωγών

60.30.1

Μεταφορές µέσω αγωγών

61

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ Ο∆ΩΝ

61.1

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές

61.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές

61.10.1
61.10.2

Μεταφορές επιβατών και φορτίου δια θαλάσσης
Eκδροµικά τουριστικά πλοιάρια (παράκτια)

61.2

Μεταφορές µέσω εσωτερικών υδάτινων οδών

61.20

Μεταφορές µέσω εσωτερικών υδάτινων οδών

61.20.1

Μεταφορές µέσω εσωτερικών υδάτινων οδών
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62

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

62.1

Προγραµµατισµένες αεροπορικές µεταφορές

62.10

Προγραµµατισµένες αεροπορικές µεταφορές

62.10.1

Προγραµµατισµένες αεροπορικές µεταφορές (π.χ. Κυπριακές Αερογραµµές)

62.2

Μη προγραµµατισµένες αεροπορικές µεταφορές

62.20

Μη προγραµµατισµένες αεροπορικές µεταφορές

62.20.1

Μή προγραµµατισµένες αεροπορικές µεταφορές (π.χ. Γιουροσύπρια)

62.3

∆ιαστηµικές µεταφορές

62.30

∆ιαστηµικές µεταφορές

62.30.1

∆ιαστηµικές µεταφορές

63

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

63.1

∆ιακίνηση και αποθήκευση φορτίων

63.11

∆ιακίνηση φορτίων

63.11.1
63.11.2

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

63.12

Αποθήκευση

63.12.1
63.12.2

Ψυκτικοί θαλάµοι
Aποθήκες εισαγωµένων εµπορευµάτων

63.2

'Αλλες βοηθητικές µεταφορικές δραστηριότητες

63.21

'Αλλες βοηθητικές χερσαίες µεταφορικές δραστηριότητες

63.21.1
63.21.9

Χώροι στάθµευσης οχηµάτων
Αλλες βοηθητικές χερσαίες µεταφορικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. (π.χ. σταθµοί λεωφορείων)

63.22

'Αλλες βοηθητικές µεταφορικές δραστηριότητες µέσω υδάτινων οδών

63.22.1
63.22.2
63.22.3

Αρχή λιµένων Κύπρου
Ρυµούλκηση, πλοήγηση και διάσωση πλοίων
Μαρίνες για βάρκες και κότερα

63.23

'Αλλες βοηθητικές αεροπορικές µεταφορικές δραστηριότητες

63.23.1
63.23.2
63.23.9

Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας (λειτουργία αεροδροµίων)
Πυροσβεστική Υπηρεσία Aεροδροµίων
Αλλες βοηθητικές αεροπορικές µεταφορικές δραστηριότητες π.δ.κ.α (π.χ. υπηρεσίες εδάφους)
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63.3

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωµένων
εκδροµών. ∆ραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας π.δ.κ.α.

63.30

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωµένων
εκδροµών. ∆ραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας π.δ.κ.α.

63.30.1
63.30.2
63.30.3

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
∆ραστηριότητες γραφείων ξένων αεροπορικών εταιρειών
∆ραστηριότητες τουριστικών οδηγών (ξεναγών)

63.4

∆ραστηριότητες άλλων γραφείων µεταφορών

63.40

∆ραστηριότητες άλλων γραφείων µεταφορών

63.40.1
63.40.2
63.40.3

∆ραστηριότητες ναυτιλιακών πρακτορείων
∆ραστηριότητες εκτελωνιστικών γραφείων
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποστολής δεµάτων στο εξωτερικό

64

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

64.1

Ταχυδροµικές δραστηριότητες

64.11

∆ραστηριότητες εθνικών ταχυδροµείων

64.11.1

Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών

64.12

Ταχυδροµικές δραστηριότητες διαφορετικές από τις δραστηριότητες των εθνικών
ταχυδροµείων (ιδιωτικά ταχυδροµικά γραφεία)

64.12.1

Παραλαβή , µεταφορά και διανοµή επιστολών , δεµάτων και πακέτων (από ιδιωτικά ταχυδροµικά
γραφεία )

64.2

Τηλεπικοινωνίες

64.20

Τηλεπικοινωνίες

64.20.1
64.20.2

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Αλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών - εκτός Α.Τ.Η.Κ (περ. τηλεοπτικές συνδροµητικές υπηρεσίες όπως π.χ.
multichoice)
Υπηρεσίες διαδικτύου - ίντερνετ. (π.χ. ςpidernet, Cytanet, Cylink, Avacomnet.)
Καφετερίες µε υπηρεσίες διαδικτύου και άλλες υπηρεσίες µέσω διαδικτύου π.δ.κ.α.)

64.20.3
64.20.4

47

Ι

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

65

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

65.1

Ενδιάµεσοι νοµισµατικοί οργανισµοί

65.11

∆ραστηριότητες κεντρικών τραπεζών

65.11.1

∆ραστηριότητες Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

65.12

∆ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών

65.12.1
65.12.2
65.12.3
65.12.4
65.12.5
65.12.9

∆ραστηριότητες τραπεζών
∆ραστηριότητες συνεργατικών πιστωτικών εταιρειών
∆ραστηριότητες συνεργατικών ταµιευτηρίων
∆ραστηριότητες Oργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Στέγης
∆ραστηριότητες Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως
∆ραστηριότητες άλλων χρηµατοδοτικών οργανισµών (π.χ. ενεχυροδανειστήρια)

65.2

'Αλλοι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

65.21

Χρηµατοδοτική µίσθωση

65.21.1

Υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (π.χ. ο Φορέας Ισότιµης Κατανοµής Βαρών.)

65.22

'Αλλες πιστωτικές δραστηριότητες

65.22.1

'Αλλες πιστωτικές δραστηριότητες

65.23

'Αλλες δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών π.δ.κ.α.

65.23.1

Άλλες δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών π.δ.κ.α.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

66.0

Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση

66.01

Ασφάλειες ζωής

66.01.1

Ασφάλειες ζωής

66.02

Συνταξιοδοτικά ταµεία

66.02.1

Ταµεία συντάξεων και προνοίας

66.03

'Αλλες ασφάλειες, εκτός από τις ασφάλειες ζωής

66.03.1
66.03.2

Οργανισµός Γεωργικής Ασφαλίσεως
Άλλες ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής (περ. ταµείο υγείας, ταµείο ιατρού και ταµείο
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης)
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67

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

67.1

∆ραστηριότητες συναφείς µε τις δραστηριότητες ενδιάµεσων
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, εκτός από τις ασφαλίσεις και τα
συνταξιοδοτικά ταµεία

67.11

∆ιαχείριση κεφαλαιαγορών

67.11.1
67.11.2

Χρηµατιστήριο αξιών και εµπορευµάτων
∆ιαχείριση και εποπτεία κεφαλαιαγοράς

67.12

∆ραστηριότητες χρηµατιστών επί κινητών αξιών

67.12.1

∆ραστηριότητες χρηµατιστών επί κινητών αξιών (π.χ. µετοχές)

67.13

∆ραστηριότητες συναφείς προς τις δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών π.δ.κ.α.

67.13.1

∆ραστηριότητες συναφείς προς τις δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών
π.δ.κ.α. (σύµβουλοι υποθηκών, γραφεία αλλαγής συναλλάγµατος κ.λ.π.)

67.2

∆ραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταµεία

67.20

∆ραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταµεία

67.20.1
67.20.2
67.20.3
67.20.9

Αντιπρόσωποι και πράκτορες ασφαλειών ζωής
∆ραστηριότητες εκτιµητών ασφαλιστικών κινδύνων και ζηµιών
Αντιπρόσωποι και πράκτορες άλλων ασφαλειών - εκτός ασφαλειών ζωής
'Αλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταµεία
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Κ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

70

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

70.1

∆ιαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων

70.11

Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας

70.11.1
70.11.2

Οργανισµός Αναπτύξεως Γής
Ιδιωτικές επιχειρήσεις αναπτύξεως γής

70.12

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

70.12.1

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

70.2

Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων

70.20

Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων

70.20.1

Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων (π.χ. ενοικίαση αιθουσών για δεξιώσεις, εκθεσιακών χώρων κ.λ.π.)

70.3

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης

70.31

Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

70.31.1

Κτηµατοµεσιτικά γραφεία και υπηρεσίες εκτιµητών ακινήτων

70.32

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης

70.32.1

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης (π.χ. διαχείρηση πολυκατοικίας
ή κτηµατικής περιουσίας, είσπραξη ενοικίων κ.λ.π.)
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ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ.
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

71.1

Εκµίσθωση αυτοκινήτων

71.10

Εκµίσθωση αυτοκινήτων

71.10.1

Eνοικίαση αυτοκινήτων χωρίς οδηγό

71.2

Εκµίσθωση εξοπλισµού µεταφορών

71.21

Εκµίσθωση άλλων χερσαίων µεταφορικών µέσων

71.21.1

Εκµίσθωση άλλων χερσαίων µεταφορικών µέσων χωρίς οδηγό (π.χ. µοτοσικλέτες, τροχόσπιτα)

71.22

Εκµίσθωση µεταφορικών µέσων για µεταφορές µέσω υδάτινων οδών

71.22.1

Εκµίσθωση µεταφορικών µέσων για µεταφορές µέσω υδάτινων οδών (χωρίς χειριστή)

71.23

Εκµίσθωση µεταφορικών µέσων για αεροπορικές µεταφορές

71.23.1

Εκµίσθωση µεταφορικών µέσων για αεροπορικές µεταφορές (χωρίς χειριστή)

71.3

Εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού

71.31

Εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού

71.31.1

Εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού (χωρίς χειριστή)
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71.32

Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατασκευών και έργων πολιτικού
µηχανικού

71.32.1

Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατασκευών και έργων πολιτικού µηχανικού
χωρίς χειριστή (π.χ. αναβατόρια, κουγκριοµηχανές, γερανούς κ.λ.π.)

71.33

Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείου, περιλαµβανοµένων των
ηλεκτρονικών υπολογιστών

71.33.1

Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείου, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών
υπολογιστών

71.34

Εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού π.δ.κ.α.

71.34.1

Εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού π.δ.κ.α. χωρίς χειριστή (π.χ. παιγνίδια βίντεο)

71.4

Εκµίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

71.40

Εκµίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

71.40.1
71.40.2
71.40.3
71.40.9

Ενοικίαση ειδών ένδυσης και υπόδησης (στολές, κοστούµια, νυµφικά φορέµατα κ.λ.π)
Ενοικίαση βιντεοταινιών (βίντεο κλαπς)
Ενοικίαση αθλητικών ειδών (ποδήλατα, σκάφη αναψυχής κ.λ.π)
Ενοικίαση άλλων ειδών οικιακής και προσωπικής χρήσης π.δ.κ.α. (π.χ. έπιπλα, πιατικά, καρέκλες,
τραπέζια, ψυγεία, τηλεοράσεις και άλλες ηλεκτρικές συσκευές)

72

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

72.1

Παροχή συµβουλών για τον υλικό εξοπλισµό πληροφορικής

72.10

Παροχή συµβουλών για τον υλικό εξοπλισµό πληροφορικής

72.10.1

Παροχή συµβουλών για τον υλικό εξοπλισµό πληροφορικής

72.2

Παροχή συµβουλών και προµήθεια λογισµικού

72.21

Εκδόσεις λογισµικού

72.21.1

Ανάπτυξη, παραγωγή, προµήθεια και τεκµηρίωση έτοιµου λογισµικού γενικής χρήσης

72.22

Παροχή συµβουλών όσον αφορά το λογισµικό και προµήθεια λογισµικού

72.22.1

Ανάλυση, σχεδίαση και προγραµµατισµός συστηµάτων έτοιµων προς χρήση σύµφωνα µε τις ανάγκες των
χρηστών και σχεδιασµός ιστοσελίδων

72.3

Επεξεργασία δεδοµένων

72.30

Επεξεργασία δεδοµένων

72.30.1

Επεξεργασία δεδοµένων (στοιχείων) µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές

72.4

∆ραστηριότητες σχετικές µε τράπεζες δεδοµένων

72.40

∆ραστηριότητες σχετικές µε τράπεζες δεδοµένων

72.40.1

∆ραστηριότητες σχετικές µε τράπεζες δεδοµένων

72.5

Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου, λογιστικών µηχανών και
εξοπλισµού πληροφορικής

72.50

Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου, λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού
πληροφορικής

72.50.1

Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου, λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού πληροφορικής
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72.6

'Αλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική

72.60

'Αλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική

72.60.1

'Αλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική

73

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

73.1

Ερευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήµες και τη µηχανική

73.10

'Ερευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήµες και τη µηχανική

73.10.1
73.10.9

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Αλλη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήµες και τη µηχανική π.δ.κ.α.

73.2

Ερευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές
επιστήµες

73.20

'Ερευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες

73.20.1
73.20.9

Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
(π.χ. Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών)
Άλλη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες π.δ.κ.α.

74

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

74.1

Νοµικές δραστηριότητες. ∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και
ελέγχου. ∆ραστηριότητες παροχής φορολογικών συµβουλών, έρευνα
αγοράς και δηµοσκοπήσεις της κοινής γνώµης. Παροχή επιχειρηµατικών
και διαχειριστικών συµβουλών. Ελέγχουσες εταιρείες. (holdingς)

74.11

Noµικές δραστηριότητες

74.11.1
74.11.2
74.11.3

∆ικηγορικά γραφεία
Γραφεία συµβολαιογράφων, δικολάβων και παρόµοιων
Αλλες νοµικές δραστηριότητες (π.χ. πιστοποιών υπάλληλος, σύνταξη νοµικών εγγράφων όπως
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας)

74.12

∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου. ∆ραστηριότητες
παροχής φορολογικών συµβουλών

74.12.1

Γραφεία λογιστών, ελεγκτών και συµβούλων φορολογίας

74.13

'Ερευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις της κοινής γνώµης

74.13.1

'Ερευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις της κοινής γνώµης

74.14

∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβουλών

74.14.1

∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβουλών

74.15

∆ραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών

74.15.1

∆ραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών
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74.2

∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και άλλες δραστηριότητες
παροχής τεχνικών συµβουλών

74.20

∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και άλλες δραστηριότητες παροχής
τεχνικών συµβουλών

74.20.1
74.20.2
74.20.3
74.20.4
74.20.9

∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων
∆ραστηριότητες πολιτικών µηχανικών
Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Αλλες δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών και υπηρεσιών
(π.χ. µηχανολογικές και βιοµηχανικές - περιλαµβανοµένων των επιµετρητών ποσοτήτων και του Ιδρύµατος
Τεχνολογίας)

74.3

Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις

74.30

Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις

74.30.1
74.30.9

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

74.4

∆ιαφήµιση

74.40

∆ιαφήµιση

74.40.1
74.40.9

∆ιαφηµιστικά γραφεία
Αλλες διαφηµιστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. (π.χ. διακόσµηση βιτρινών κ.λ.π.)

74.5

Εξεύρεση και προµήθεια προσωπικού

74.50

Εξεύρεση και προµήθεια προσωπικού

74.50.1

Ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης και προµήθειας προσωπικού

74.6

∆ραστηριότητες ιδιωτικού αστυνοµικού και παροχής προστασίας

74.60

∆ραστηριότητες ιδιωτικού αστυνοµικού και παροχής προστασίας

74.60.1

∆ραστηριότητες ιδιωτικού αστυνοµικού και παροχής προστασίας

74.7

∆ραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων, µέσων µεταφοράς και άλλων χώρων

74.70

∆ραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων, µέσων µεταφοράς και άλλων χώρων

74.70.1

∆ραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων, µέσων µεταφοράς και άλλων χώρων, εκτός καθαρισµού χαλιών
και κουρτινών

74.8

∆ιάφορες άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

74.81

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.81.1
74.81.9

Φωτογραφεία
Αλλες φωτογραφικές δραστηριότητες (π.χ. εµφάνιση και εκτύπωση φιλµ)

74.82

∆ραστηριότητες συσκευασίας

74.82.1

∆ραστηριότητες συσκευασίας, εκτός συσκευασίας και αποστολής δεµάτων στο εξωτερικό
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74.85

∆ραστηριότητες γραµµατείας και µετάφρασης

74.85.1

∆ραστηριότητες γραµµατείας και µετάφρασης και υπηρεσίες κλητήρων (περ. υπηρεσίες παροχής
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων)

74.86

∆ραστηριότητες κέντρων κλήσεων

74.86.1

∆ραστηριότητες τηλεπληροφόρησης

74.87

Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

74.87.1
74.87.2
74.87.9

Σχεδίαση µόδας σχετικά µε υφάσµατα, ενδύµατα, υποδήµατα, κοσµήµατα, έπιπλα κ.λ.π.
∆ραστηριότητες οργανωτών εκθέσεων και συνεδρίων και σχεδιαστών εκθεσιακών περιπτέρων
Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. (π.χ. είσπραξη λογαριασµών, διακόσµηση εσωτερικών
χώρων, υπηρεσίες γραφιστών, δραστηριότητες καλλιτεχνικών πρακτορείων κλπ.)
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

75

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

75.1

Κρατική διοίκηση, οικονοµική και κοινωνική πολιτική

75.11

Γενικές δραστηριότητες δηµόσιων υπηρεσιών

75.11.1

Ανεξάρτητες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, Υπουργικό Συµβούλιο,
Βουλή των Αντιπροσώπων, Ελεγκτική Υπηρεσία, Γραφείο Προγραµµατισµού και Γραφείο Επιτρόπου
∆ιοικήσεως, Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

75.11.4

Υπουργείο Οικονοµικών (διοίκηση), Στατιστική Υπηρεσία, Τµήµατα Τελωνείων και Φόρου

75.11.5
75.11.6
75.11.9

Εισοδήµατος, Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, Γενικό Λογιστήριο και Κρατικό Λαχείο
∆ηµαρχεία (διοίκηση)
Κοινοτικά Συµβούλια
∆ραστηριότητες άλλων Υπηρεσιών και µη κερδοσκοπικών Οργανισµών και Ιδρυµάτων δηµόσιας οφέλειας
π.δ.κ.α. (π.χ. Ιδρυµα Προώθησης Έρευνας)

75.12

Ρύθµιση δραστηριοτήτων των οργανισµών που παρέχουν υγειονοµική περίθαλψη,
εκπαίδευση, πολιτιστικές υπηρεσίες και αλλες κοινωνικές παροχές εκτός από
κοινωνική ασφάλιση

75.12.1
75.12.2
75.12.3
75.12.8
75.12.9

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (διοίκηση, τεχνικές υπηρεσίες και αποθήκη Υπουργείου Παιδείας)
Υπουργείο Υγείας (διοίκηση υπουργείου και ιατρικών υπηρεσιών και φαρµακευτικές υπηρεσίες)
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών.
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Σχολικές εφορείες

75.13

Ρύθµιση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και συµβολή στην
αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους

75.13.1

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Τµήµατα Γεωργίας, ∆ασών, Αλιείας,
Αναπτύξεως Υδάτων (διοίκηση), Υπηρεσία Μεταλλείων και Τοµέας Αµπελουργίας - Οινολογίας
Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Εγγραφής Πληθυσµού, Επαρχιακές ∆ιοικήσεις(εκτός κατασκευών),
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. Υπηρεσίες Οικοτεχνίας-Χειροτεχνίας, Τµήµα
Συνεργατικής Ανάπτυξης, Τµήµα Επίσηµου Παραλήπτη και Εφόρου Εταιρειών, Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισµού
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (διοίκηση), Τµήµα Εργασίας (περ. Τµήµα επιθεώρησης
εργασίας και Υπηρεσία Βιοµηχανικών Σχέσεων)
Υπουργείο Συγκοινωνιών και 'Εργων. Κλάδος Ελέγχου Ενοικιαγορών, Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας,
Τµήµα Οδικών Μεταφορών, Γραφείο Επιτρόπου Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
Αρχή Βιοµηχανικής Κατάρτισης
Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού

75.13.2
75.13.3

75.13.4
75.13.5
75.13.8
75.13.9

75.14

∆ραστηριότητες υπηρεσιών υποστήριξης της κυβέρνησης ως συνόλου

75.14.1
75.14.2
75.14.3
75.14.4
75.14.5
75.14.6
75.14.7

Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας και Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Τµήµα Κρατικών Αποθηκών
Υπηρεσία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής

75.2

Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο

75.21

Εξωτερικές υποθέσεις

75.21.1

Υπουργείο Εξωτερικών
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75.22

'Αµυνα

75.22.1
75.22.2

Υπουργείο 'Αµυνας (περ. Κυπριακός Στρατός, Εθνική Φρουρά και ∆ιοίκηση Υπουργείου)
Πολιτική 'Αµυνα

75.23

∆ικαιοσύνη

75.23.1
75.23.2
75.23.3

Νοµική Υπηρεσία (περιλ. Υπηρεσία Αναθεώρησης και Ενοποίησης της Κυπριακής Νοµοθεσίας)
∆ικαστήρια (Ανώτατο, Επαρχιακό, Στρατιωτικό, Οικογενειακό κ.λ.π.)
Φυλακές

75.24

∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια

75.24.1
75.24.2
75.24.3

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης (διοίκηση)
Αστυνοµία (εκτός της Αστυνοµικής Ακαδηµίας)
Τµήµα Μεταναστεύσεως (περ. Τµήµα Αλλοδαπών και ∆ιαβατηρίων)

75.25

Πυροσβεστικές δραστηριότητες

75.25.1

Πυροσβεστική Υπηρεσία (εκτός πυροσβεστικής υπηρεσίας στα αεροδρόµια)

75.3

∆ραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

75.30

∆ραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

75.30.1

Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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M

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

80

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

80.1

Στοιχειώδης εκπαίδευση

80.10

Στοιχειώδης εκπαίδευση

80.10.1
80.10.2
80.10.3
80.10.4
80.10.5
80.10.6

∆ηµοτικά σχολεία (κρατικά)
∆ηµοτικά σχολεία (ιδιωτικά)
Νηπιαγωγεία (κρατικά)
Νηπιαγωγεία (ιδιωτικά)
Νηπιαγωγία ( κοινοτικά)
Ειδικές σχολές (τυφλών, κωφών κ.λ.π.)

80.2

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση

80.21

Γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση

80.21.1
80.21.2
80.21.3
80.21.4
80.21.5
80.21.6
80.21.7

Γυµνάσια (κρατικά)
Λύκεια (κρατικά)
Γυµνάσια και λύκεια µαζί (κρατικά)
Γυµνάσια (ιδιωτικά)
Λύκεια (ιδιωτικά)
Γυµνάσια και λύκεια µαζί (ιδιωτικά)
Ειδικές σχολές (τυφλών, κωφών κ.λ.π.)

80.22

Τεχνική και επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση

80.22.1
80.22.2
80.22.3

Τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (κρατικές)
Τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ιδιωτικές)
Ειδικές σχολές (τυφλών, κωφών κ.λ.π.)

80.3

Ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση

80.30

Ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση

80.30.1
80.30.2

∆ασικό Kολλέγιο
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

80.30.3
80.30.4
80.30.5
80.30.6
80.30.7
80.30.8
80.30.9

Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών
Μεσογειακό Ινστιτούτο ∆ιευθύνσεως
Σχολή Νοσοκόµων και Μαιών και Ψυχιατρική Σχολή
Αστυνοµική Ακαδηµία
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα - ιδιωτικά
Άλλη ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

80.4

Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση

80.41

∆ραστηριότητες εκπαιδευτών οδηγών

80.41.1
80.41.2

Σχολές οδηγών αυτοκινήτων
Σχολές χειριστών αεροσκαφών

80.42

Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση π.δ.κ.α.

80.42.1
80.42.2
80.42.3
80.42.4
80.42.5
80.42.6
80.42.9

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κρατικά ινστιτούτα επιµόρφωσης
Σχολές µουσικής
Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Αναπήρων
Κέντρο παραγωγικότητας
Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Άλλοι τύποι σχολών (περιλ. φροντιστήρια, σχολές ξένων γλωσσών και θεάτρου, σεµινάρια για
ενήλικους κ.λ.π.)
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N

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

85

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

85.1

Υγειονοµικές δραστηριότητες

85.11

Νοσοκοµειακές δραστηριότητες

85.11.1
85.11.2
85.11.3

Νοσοκοµεία και ψυχιατρείο
Ιδιωτικές κλινικές
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

85.12

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

85.12.1
85.12.2

Εξωτερικά Ιατρεία (κρατικά)
Ιατρεία (ιδιωτικά)

85.13

∆ραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλµατος

85.13.1
85.13.2

Τµήµα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών
Οδοντιατρεία (ιδιωτικά)

85.14

'Αλλες υγειονοµικές δραστηριότητες

85.14.1
85.14.2
85.14.3
85.14.4
85.14.9

Στέγη Αγίου Χαραλάµπους
Φυσιοθεραπευτήρια
Ιατρικά εργαστήρια (περιλ. ακτινολογικά ιατρεία/κέντρα)
Υγειονοµικές υπηρεσίες και υγειονοµικά κέντρα κυβέρνησης
Άλλες υγειονοµικές δραστηριότητες (περιλ. διαιτολόγοι, ψυχολόγοι, χειροπράκτες, το ίδρυµα
Αροδαφνούσα κ.λ.π.)

85.2

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

85.20

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

85.20.1
85.20.2

Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Κτηνιατρεία (ιδιωτικά)

85.3

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας

85.31

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας µε παροχή καταλύµατος

85.31.1
85.31.2
85.31.3
85.31.4
85.31.9

Πτωχοκοµεία
Γηροκοµεία
Ειδικά οικοτροφεία και ιδρύµατα µε διαµονή (π.χ. παιδικές στέγες)
Ξενώνες νεότητας κοινωνικής µέριµνας
Αλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας µε παροχή καταλύµµατος

85.32

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος

85.32.1
85.32.2
85.32.3

Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Eυηµερίας
Υπηρεσία Μερίµνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων
Ειδικά οικοτροφεία και ιδρύµατα χωρίς παροχή καταλύµατος (περ. φροντίδα ηλικιωµένων κατ' οίκον.)

85.32.4
85.32.5
85.32.6
85.32.9

Βρεφοκοµικοί και παιδοκοµικοί σταθµοί
Φιλανθρωπικοί οργανισµοί
Σύνδεσµοι προστασίας τυφλών, σπαστικών, γερόντων, αποκατάστασης αναπήρων, αντιαναιµικών κλπ.
Αλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµµατος (π.χ. φύλαξη και φροντίδα
παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, παιδικές λέσχες κ.λ.π.)
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ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ H´ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

90

∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. YΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

90.0

∆ιάθεση λυµάτων και απορριµµάτων. Yγιεινή και παρόµοιες δραστηριότητες

90.01

Συλλογή και επεξεργασία λυµάτων

90.01.1
90.01.2
90.01.3

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

90.02

Συλλογή και επεξεργασία άλλων αποβλήτων

90.02.1

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

90.02.2

90.03

∆ραστηριότητες υγιεινής, εξυγίανσης και παρόµοιες δραστηριότητες

90.03.1
90.03.2

Υγειονοµικές υπηρεσίες κυβέρνησης και τοπικών αρχών
Άλλες υγειονοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καθαρισµού περιβάλλοντος π.δ.κ.α.

91

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Π.∆.Κ.Α.

91.1

∆ραστηριότητες επιχειρηµατικώv, εργοδοτικών και επαγγελµατικών
οργανώσεων

91.11

∆ραστηριότητες επιχειρηµατικών και εργοδοτικών οργανώσεων

91.11.1
91.11.2

∆ραστηριότητες επιχειρηµατικών οργανισµών (π.χ. ΚΕΒΕ)
∆ραστηριότητες συνδέσµων καταστηµαταρχών (π.χ. ΠΟΒΕΚ)
∆ραστηριότητες συνδέσµων εργοδοτών (π.χ. ΟΕΒ)
∆ραστηριότητες συνδέσµων εργολάβων οικοδοµών
∆ραστηριότητες αγροτικών οργανώσεων (συνδέσµοι γεωργών)
'Αλλες δραστηριότητες επιχειρηµατικών και εργοδοτικών οργανώσεων

91.11.3
91.11.4
91.11.5
91.11.9

91.12

∆ραστηριότητες επαγγελµατικών οργανώσεων

91.12.1

∆ραστηριότητες επαγγελµατικών οργανώσεων (ιατρών, δηµοσιογράφων, αρχιτεκτόνων, ζωγράφων,
του ΕΤΕΚ κ.λ.π.)

91.2

∆ραστηριότητες εργατικών ενώσεων

91.20

∆ραστηριότητες εργατικών ενώσεων

91.20.1

∆ραστηριότητες συντεχνιών

91.3

∆ραστηριότητες άλλων οργανώσεων

91.31

∆ραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων

91.31.1
91.31.2
91.31.3
91.31.9

Μοναστήρια
Eκκλησίες
Μητροπόλεις
'Αλλες δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων

91.32

∆ραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων

91.32.1

Πολιτικές οργανώσεις και κόµµατα (περ. κοµµατικές οργανώσεις νεολαίας)
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91.33

∆ραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.

91.33.1
91.33.2
91.33.3
91.33.4
91.33.5
91.33.6
91.33.7
91.33.9

∆ραστηριότητες οργανώσεων προσκόπων και οδηγών
∆ραστηριότητες συνδέσµου αυτοκινητιστών
∆ραστηριότητες συνδέσµου Ηνωµένων Εθνών
∆ραστηριότητες κοινοτικών συνδέσµων
∆ραστηριότητες συνδέσµων γονέων
∆ραστηριότητες κέντρων νεότητας
∆ραστηριότητες πολιτιστικών οµίλων
∆ραστηριότητες άλλων οργανώσεων και συνδέσµων π.δ.κ.α. (προσφύγων, γυναικών, νεολαίας,
περιβαλλοντιστών, φιλοδασικών κ.λ.π.)

92

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

92.1

Κινηµατογραφικές και βιντεοσκοπικές δραστηριότητες

92.11

Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών

92.11.1
92.11.2
92.11.3

Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών
Παραγωγή βιντεοταινιών (περ. ταινίες για διαφήµιση)
∆ραστηριότητες στούντιο ηχογραφήσεων

92.12

∆ιανοµή κινηµατογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών

92.12.1

∆ιανοµή κινηµατογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών

92.13

Προβολή κινηµατογραφικών ταινιών

92.13.1

Προβολή κινηµατογραφικών ταινιών

92.2

Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές δραστηριότητες

92.20

Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές δραστηριότητες

92.20.1
92.20.2
92.20.3

Ραδιοφωνικό 'Ιδρυµα Κύπρου (ΡΙΚ)
Κυπριακοί ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί
Ξένοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί

92.3

'Αλλες δραστηριότητες θεάµατος

92.31

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία

92.31.1
92.31.2
92.31.3
92.31.4
92.31.5
92.31.6
92.31.9

Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου
Ιδιωτικές θεατρικές και παρόµοιες δραστηριότητες
∆ραστηριότητες συγραφέων, ποιητών και άλλων λογοτεχνών
∆ραστηριότητες µουσικών, ορχηστρών και µουσικών συγκροτηµάτων
∆ραστηριότητες καλλιτεχνών όπως τραγουδιστές, χορευτές, µίµοι κ.λ.π.
∆ραστηριότητες ζωγράφων, γλυπτών, χαρακτών και παρόµοιων
Αλλες δραστηριότητες καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δηµιουργίας και ερµηνείας π.δ.κ.α.

92.32

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες

92.32.1

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες (π.χ. αίθουσες θεάτρου και
συναυλιών)

92.33

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής

92.33.1

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής (λούνα-πάρκ, σφαιριστήρια, υδροπάρκα κ.λ.π.)

92.34

'Αλλες δραστηριότητες θεάµατος π.δ.κ.α

92.34.1
92.34.9

Σχολές χορού
'Αλλες δραστηριότητες θεάµατος π.δ.κ.α.
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92.4

∆ραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

92.40

∆ραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

92.40.1
92.40.2

∆ραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
∆ραστηριότητες ανεξάρτητων δηµοσιογράφων και φωτογράφων τύπου

92.5

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες

92.51

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

92.51.1
92.51.2
92.51.3
92.51.4
92.51.5
92.51.9

∆ραστηριότητες ∆ηµόσιου Αρχείου
∆ραστηριότητες Μορφωτικής Υπηρεσίας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού
∆ραστηριότητες κρατικών βιβλιοθηκών
∆ραστηριότητες κοινοτικών βιβλιοθηκών
∆ραστηριότητες ιδιωτικών βιβλιοθηκών
∆ραστηριότητες µορφωτικών και πολιτιστικών κέντρων

92.52

∆ραστηριότητες µουσείων και συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων

92.52.1
92.52.2
92.52.3
92.52.4
92.52.5

Τµήµα Αρχαιοτήτων
Λειτουργία κρατικών µουσείων (αρχαιολογικό, λαϊκής τέχνης κ.λ.π.)
Λειτουργία άλλων µουσείων
Λειτουργία πινακοθήκων
Υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης πινάκων, βιβλίων, αρχείων, συλλογών, πολιτιστικής
κληρονοµιάς και λαϊκής τέχνης

92.53

∆ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστασία φυσικών
βιοτόπων

92.53.1

∆ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστασία φυσικών βιοτόπων

92.6

Αθλητικές δραστηριότητες

92.61

Εκµετάλλευση αθλητικών γηπέδων και σταδίων

92.61.1

Εκµετάλλευση αθλητικών γηπέδων και σταδίων (περ. κολυµβητήρια)

92.62

'Αλλες αθλητικές δραστηριότητες

92.62.1
92.62.2
92.62.3
92.62.4
92.62.5
92.62.9

Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού
Αθλητικοί όµιλοι και σωµατεία
Ιππόδροµος (περιλ. προπονητές και στάβλοι αλόγων)
Αθλητικές οµοσπονδίες
Ινστιτούτα γυµναστικής, καράτε και παρόµοια
'Αλλες αθλητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

92.7

'Αλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

92.71

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα

92.71.1
92.71.2
92.71.9

Πρακτορεία Προ-πο και παρόµοιων στοιχηµάτων (π.χ. ιπποδροµιακά στοιχήµατα)
Πράκτορες λαχείων
Αλλα τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα π.δ.κ.α. (π.χ. καζαντί)

92.72

'Αλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες π.δ.κ.α

92.72.1

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. (π.χ. ενοικίαση οµπρελλών, καρεκλών και θαλάσσιων
ποδηλάτων στην παραλία, γκό-κάρτς σέντερ.)
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ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

93.0

'Αλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

93.01

Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

93.01.1
93.01.2
93.01.3
93.01.4

Aτµοκαθαριστήρια
Πλυντήρια ρούχων
Πλύσιµο, καθάρισµα και επιδιόρθωση χαλιών, κουρτινών και υφασµάτων ταπετσαρίας
Υπηρεσίες σιδερώµατος ενδυµάτων και παρόµοιων (σεντόνια κ.λ.π.)

93.02

∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής

93.02.1
93.02.2
93.02.3
93.02.4

Κουρεία
Κοµµωτήρια
Ινστιτούτα καλλονής και αισθητικής
Υπηρεσίες τριχολόγων

93.03

∆ραστηριότητες εργολάβων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες

93.03.1
93.03.2
93.03.3
93.03.4
93.03.5

∆ραστηριότητες εργολάβων κηδειών
Κοιµητήρια
Περιποίηση τάφων και παρόµοιες υπηρεσίες
Υπηρεσίες ταριχευτών
Ενοικίαση ή πώληση τάφων

93.04

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

93.04.1

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία (όπως σαλόνια αδυνατίσµατος, µασάζ, σάουνα,
ιαµατικά λουτρά και παρόµοια)

93.05

'Αλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών π.δ.κ.α.

93.05.1
93.05.2
93.05.3
93.05.9

∆ραστηριότητες γραφείων συνοικεσιών
∆ραστηριότητες λούστρων υποδηµάτων
∆ραστηριότητες θυρωρών
Αλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών π.δ.κ.α. (π.χ. υπηρεσίες συνοδείας, αστρολογικές
προβλέψεις, πνευµατιστικές δραστηριότητες, διάστιξη δέρµατος - τατουάζ, περιποίηση ζώων και
πτηνών και ξενοδοχείο σκύλων)
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Ο

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

95

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

95.0

∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

95.00

∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

95.00.1

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό όπως οικιακούς βοηθούς, καθαρίστριες,

95.00.2

κηπουρούς κ.λ.π.
Φροντίδα µωρών στο σπίτι κατά την απουσία των γονιών τους (µπέϊµπυ-σίτερ)
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ΜΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ,
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ Ι∆ΙΑ ΧΡΗΣΗ

96.0

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

96.00

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

96.00.1

Ιδιωτικά νοικοκυριά που παράγουν αγαθά για ιδίαν χρήση

97

ΜΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ,
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι∆ΙΑ ΧΡΗΣΗ

97.0

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

97.00

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

97.00.1

Ιδιωτικά νοικοκυριά που προσφέρουν υπηρεσίες στο ίδιο το νοικοκυριό
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Π

ΕΤΕΡΟ∆ΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

99

ΕΤΕΡΟ∆ΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

99.0

Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα

99.00

Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα

99.00.1
99.00.2
99.00.3
99.00.4

Γραφεία διεθνών οργανισµών όπως ΕΕ, ΦΑΟ, UNDP, Συµβούλιο της Ευρώπης, Ιντερπόλ.
Ξένες πρεσβείες και προξενεία
Βρεττανικές Βάσεις και ΝΑΑΦΙ
ΕΛ∆ΥΚ

