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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕΚΑΣΑNACERev 2/ΣΑΚΟΔ 08 

Οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που εντάςςονται ςτθν κατθγορία Αα τθσ ΚΤΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 

(ΦΕΚ Βϋ 90)αντιςτοιχοφν ςε 110 δραςτθριότθτεσ τθσ 9θσ ομάδασ του Παραρτιματοσ του ν. 4262/2014. 

Οι παραπάνω δραςτθριότθτεσ ςφμφωνα με τθ διεκνι τατιςτικι Σαξινόμθςθ των Κλάδων Οικονομικισ 

Δραςτθριότθτασ - ΣΑΚΟΔ (NACE code), καταλαμβάνουν: 

 6 τομείσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων(πίνακασ 1) 

 24 κλάδουσοικονομικϊν δραςτθριοτιτων(πίνακασ 2) 

 69ομάδεσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων(πίνακασ 3) 

 125τάξεισοικονομικϊν δραςτθριοτιτων(πίνακασ 3) 

 454κατθγορίεσοικονομικϊν δραςτθριοτιτων(παράρτθμα) 

 1.039υπο-κατθγορίεσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων(παράρτθμα) 

Πίνακασ 1: 

Σομείσ 

Β - ΟΡΤΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 

Γ - ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ 

Δ - ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΡΕΤΜΑΣΟ, ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ, ΑΣΜΟΤ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 

Ε - ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΤ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΞΤΓΙΑΝΗ 

Ζ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΚΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΟΙΚΛΕΣΩΝ 

ΙΔ - ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Πίνακασ 2: 

Κλάδοι 

07 - Εξόρυξθ μεταλλευμάτων 

10 - Βιομθχανία τροφίμων 

11 - Ποτοποιία 

12 - Παραγωγι προϊόντων καπνοφ 

13 - Παραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν 

20 - Παραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων 

21 - Παραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων και φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων 

23 - Παραγωγι άλλων μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν προϊόντων 

24 - Παραγωγι βαςικϊν μετάλλων 

25 - Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, με εξαίρεςθ τα μθχανιματα και τα είδθ εξοπλιςμοφ 

26 - Καταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, θλεκτρονικϊν και οπτικϊν προϊόντων 

27 - Καταςκευι θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ 

28 - Καταςκευι μθχανθμάτων και ειδϊν εξοπλιςμοφ π.δ.κ.α. 

29 - Καταςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων, ρυμουλκοφμενων και θμιρυμουλκοφμενων οχθμάτων 

30 - Καταςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν 

32 - Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 

33 - Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 

35 - Παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου, ατμοφ και κλιματιςμοφ 

36 - υλλογι, επεξεργαςία και παροχι νεροφ 

38 - υλλογι, επεξεργαςία και διάκεςθ απορριμμάτων· ανάκτθςθ υλικϊν 

39 - Δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ και άλλεσ υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων 

45 - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν 

46 - Χονδρικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν 

82 - Διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ γραφείου, γραμματειακι υποςτιριξθ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ 
υποςτιριξθσ προσ τισ επιχειριςεισ 



Πίνακασ 3: 

Κλάδοι – Ομάδεσ - Σάξεισ 

07 - Εξόρυξθ μεταλλευμάτων 

07.1 - Εξόρυξθ ςιδθρομεταλλεφματοσ 

07.10 - Εξόρυξθ ςιδθρομεταλλεφματοσ 

07.2 - Εξόρυξθ μθ ςιδθροφχων μεταλλευμάτων 

07.29 - Εξόρυξθ λοιπϊν μθ ςιδθροφχων μεταλλευμάτων 

10 - Βιομθχανία τροφίμων 

10.1 - Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ κρζατοσ και παραγωγι προϊόντων κρζατοσ 

10.11 - Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ κρζατοσ 

10.12 - Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ κρζατοσ πουλερικϊν 

10.13 - Παραγωγι προϊόντων κρζατοσ και κρζατοσ πουλερικϊν 

10.2 - Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ ψαριϊν, καρκινοειδϊν και μαλακίων 

10.20 - Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ ψαριϊν, καρκινοειδϊν και μαλακίων 

10.3 - Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ φροφτων και λαχανικϊν 

10.31 - Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ πατατϊν 

10.32 - Παραγωγι χυμϊν φροφτων και λαχανικϊν 

10.39 - Άλλθ επεξεργαςία και ςυντιρθςθ φροφτων και λαχανικϊν 

10.4 - Παραγωγι φυτικϊν και ηωικϊν ελαίων και λιπϊν 

10.41 - Παραγωγι ελαίων και λιπϊν 

10.5 - Παραγωγι γαλακτοκομικϊν προϊόντων 

10.51 - Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.6 - Παραγωγι προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγι αμφλων και προϊόντων αμφλου 

10.61 - Παραγωγι προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62 - Παραγωγι αμφλων και προϊόντων αμφλου 

10.7 - Παραγωγι ειδϊν αρτοποιίασ και αλευρωδϊν προϊόντων 

10.71 - Αρτοποιία· παραγωγι νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ 

10.72 - Παραγωγι παξιμαδιϊν και μπιςκότων· παραγωγι διατθροφμενων ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ 

10.73 - Παραγωγι μακαρονιϊν, λαηανιϊν, κουςκοφσ και παρόμοιων αλευρωδϊν προϊόντων 

10.8 - Παραγωγι άλλων ειδϊν διατροφισ 

10.81 - Παραγωγι ηάχαρθσ 

10.82 - Παραγωγι κακάου, ςοκολάτασ και ηαχαρωτϊν 

10.83 - Επεξεργαςία τςαγιοφ και καφζ 

10.84 - Παραγωγι αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

10.86 - Παραγωγι ομογενοποιθμζνων παραςκευαςμάτων διατροφισ και διαιτθτικϊν τροφϊν 

10.89 - Παραγωγι άλλων ειδϊν διατροφισ π.δ.κ.α. 

10.9 - Παραγωγι παραςκευαςμζνων ηωοτροφϊν 

10.91 - Παραγωγι παραςκευαςμζνων ηωοτροφϊν για ηϊα που εκτρζφονται ςε αγροκτιματα 

10.92 - Παραγωγι παραςκευαςμζνων ηωοτροφϊν για ηϊα ςυντροφιάσ 

11 - Ποτοποιία 

11.0 - Ποτοποιία 

11.02 - Παραγωγι οίνου από ςταφφλια 

11.05 - Ζυκοποιία 

11.06 - Παραγωγι βφνθσ 

11.07 - Παραγωγι αναψυκτικϊν· παραγωγι μεταλλικοφ νεροφ και άλλων εμφιαλωμζνων νερϊν 

12 - Παραγωγι προϊόντων καπνοφ 

12.0 - Παραγωγι προϊόντων καπνοφ 

12.00 - Παραγωγι προϊόντων καπνοφ 

13 - Παραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν 

13.9 - Καταςκευι άλλων κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων 



13.92 - Καταςκευι ζτοιμων κλωςτοχφαντουργικϊν ειδϊν, εκτόσ από ενδφματα 

20 - Παραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων 

20.1 - Παραγωγι βαςικϊν χθμικϊν προϊόντων, λιπαςμάτων και αηωτοφχων ενϊςεων, πλαςτικϊν και ςυνκετικϊν υλϊν 
ςε πρωτογενείσ μορφζσ 

20.13 - Παραγωγι άλλων ανόργανων βαςικϊν χθμικϊν ουςιϊν 

21 - Παραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων και φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων 

21.1 - Παραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων 

21.10 - Παραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων 

21.2 - Παραγωγι φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων 

21.20 - Παραγωγι φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων 

23 - Παραγωγι άλλων μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν προϊόντων 

23.5 - Παραγωγι τςιμζντου, αςβζςτθ και γφψου 

23.51 - Παραγωγι τςιμζντου 

23.52 - Παραγωγι αςβζςτθ και γφψου 

24 - Παραγωγι βαςικϊν μετάλλων 

24.1 - Παραγωγι βαςικοφ ςιδιρου, χάλυβα και ςιδθροκραμάτων 

24.10 - Παραγωγι βαςικοφ ςιδιρου, χάλυβα και ςιδθροκραμάτων 

24.2 - Καταςκευι χαλφβδινων ςωλινων, αγωγϊν, κοίλων ειδϊν με κακοριςμζνθ μορφι και ςυναφϊν εξαρτθμάτων 

24.20 - Καταςκευι χαλφβδινων ςωλινων, αγωγϊν, κοίλων ειδϊν με κακοριςμζνθ μορφι και ςυναφϊν εξαρτθμάτων 

24.3 - Καταςκευι άλλων προϊόντων πρωτογενοφσ επεξεργαςίασ χάλυβα 

24.31 - Ψυχρι επεκτατικι ολκι ράβδων χάλυβα 

24.32 - Ψυχρι ζλαςθ ςτενϊν φφλλων χάλυβα 

24.33 - Ψυχρι μορφοποίθςθ ι δίπλωςθ μορφοράβδων χάλυβα 

24.34 - Ψυχρι επεκτατικι ολκι ςυρμάτων 

24.4 - Παραγωγι βαςικϊν πολφτιμων μετάλλων και άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων 

24.41 - Παραγωγι πολφτιμων μετάλλων 

24.42 - Παραγωγι αλουμίνιου (αργίλιου) 

24.43 - Παραγωγι μολφβδου, ψευδάργυρου και καςςίτερου 

24.44 - Παραγωγι χαλκοφ 

24.45 - Παραγωγι άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων 

24.5 - Χφτευςθ μετάλλων 

24.51 - Χφτευςθ ςιδιρου 

24.52 - Χφτευςθ χάλυβα 

24.53 - Χφτευςθ ελαφρϊν μετάλλων 

24.54 - Χφτευςθ άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων 

25 - Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, με εξαίρεςθ τα μθχανιματα και τα είδθ εξοπλιςμοφ 

25.1 - Καταςκευι δομικϊν μεταλλικϊν προϊόντων 

25.11 - Καταςκευι μεταλλικϊν ςκελετϊν και μερϊν μεταλλικϊν ςκελετϊν 

25.12 - Καταςκευι μεταλλικϊν πορτϊν και παράκυρων 

25.2 - Καταςκευι μεταλλικϊν ντεπόηιτων, δεξαμενϊν και δοχείων 

25.21 - Καταςκευι ςωμάτων και λεβιτων κεντρικισ κζρμανςθσ 

25.29 - Καταςκευι άλλων μεταλλικϊν ντεπόηιτων, δεξαμενϊν και δοχείων 

25.3 - Καταςκευι ατμογεννθτριϊν, με εξαίρεςθ τουσ λζβθτεσ ηεςτοφ νεροφ για τθν κεντρικι κζρμανςθ 

25.30 - Καταςκευι ατμογεννθτριϊν, με εξαίρεςθ τουσ λζβθτεσ ηεςτοφ νεροφ για τθν κεντρικι κζρμανςθ 

25.4 - Καταςκευι όπλων και πυρομαχικϊν 

25.40 - Καταςκευι όπλων και πυρομαχικϊν 

25.5 - φυρθλάτθςθ, κοίλανςθ, ανιςόπαχθ τφπωςθ και μορφοποίθςθ μετάλλων με ζλαςθ· κονιομεταλλουργία 

25.50 - φυρθλάτθςθ, κοίλανςθ, ανιςόπαχθ τφπωςθ και μορφοποίθςθ μετάλλων με ζλαςθ· κονιομεταλλουργία 

25.6 - Κατεργαςία και επικάλυψθ μετάλλων· μεταλλοτεχνία 

25.61 - Κατεργαςία και επικάλυψθ μετάλλων 

25.62 - Μεταλλοτεχνία 



25.7 - Καταςκευι μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και ςιδθρικϊν 

25.71 - Καταςκευι μαχαιροπίρουνων 

25.72 - Καταςκευι κλειδαριϊν και μεντεςζδων 

25.73 - Καταςκευι εργαλείων 

25.9 - Καταςκευι άλλων μεταλλικϊν προϊόντων 

25.91 - Καταςκευι χαλφβδινων βαρελιϊν και παρόμοιων δοχείων 

25.92 - Καταςκευι ελαφρϊν μεταλλικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ 

25.93 - Καταςκευι ειδϊν από ςφρμα, αλυςίδων και ελατθρίων 

25.94 - Καταςκευι ςυνδετιρων και προϊόντων κοχλιομθχανϊν 

25.99 - Καταςκευι άλλων μεταλλικϊν προϊόντων π.δ.κ.α. 

26 - Καταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, θλεκτρονικϊν και οπτικϊν προϊόντων 

26.1 - Καταςκευι θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων και πλακετϊν 

26.12 - Καταςκευι ζμφορτων θλεκτρονικϊν πλακετϊν 

26.2 - Καταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ 

26.20 - Καταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ 

26.3 - Καταςκευι εξοπλιςμοφ επικοινωνίασ 

26.30 - Καταςκευι εξοπλιςμοφ επικοινωνίασ 

26.4 - Καταςκευι θλεκτρονικϊν ειδϊν ευρείασ κατανάλωςθσ 

26.40 - Καταςκευι θλεκτρονικϊν ειδϊν ευρείασ κατανάλωςθσ 

26.5 - Καταςκευι οργάνων και ςυςκευϊν μζτρθςθσ, δοκιμϊν και πλοιγθςθσ· καταςκευι ρολογιϊν 

26.51 - Καταςκευι οργάνων και ςυςκευϊν μζτρθςθσ, δοκιμϊν και πλοιγθςθσ 

26.7 - Καταςκευι οπτικϊν οργάνων και φωτογραφικοφ εξοπλιςμοφ 

26.70 - Καταςκευι οπτικϊν οργάνων και φωτογραφικοφ εξοπλιςμοφ 

27 - Καταςκευι θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ 

27.1 - Καταςκευι θλεκτρικϊν κινθτιρων, θλεκτρογεννθτριϊν, θλεκτρικϊν μεταςχθματιςτϊν και ςυςκευϊν διανομισ 
και ελζγχου του θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

27.11 - Καταςκευι θλεκτροκινθτιρων, θλεκτρογεννθτριϊν και θλεκτρικϊν μεταςχθματιςτϊν 

27.12 - Καταςκευι ςυςκευϊν διανομισ και ελζγχου θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

27.2 - Καταςκευι θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν 

27.20 - Καταςκευι θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν 

27.3 - Καταςκευι καλωδιϊςεων και εξαρτθμάτων καλωδίωςθσ 

27.32 - Καταςκευι άλλων θλεκτρονικϊν και θλεκτρικϊν ςυρμάτων και καλωδίων 

27.4 - Καταςκευι θλεκτρολογικοφ φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ 

27.40 - Καταςκευι θλεκτρολογικοφ φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ 

27.5 - Καταςκευι οικιακϊν ςυςκευϊν 

27.51 - Καταςκευι θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν 

27.52 - Καταςκευι μθ θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν 

27.9 - Καταςκευι άλλου θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ 

27.90 - Καταςκευι άλλου θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ 

28 - Καταςκευι μθχανθμάτων και ειδϊν εξοπλιςμοφ π.δ.κ.α. 

28.1 - Καταςκευι μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ 

28.11 - Καταςκευι κινθτιρων και ςτροβίλων, με εξαίρεςθ τουσ κινθτιρεσ αεροςκαφϊν, οχθμάτων και δικφκλων 

28.13 - Καταςκευι άλλων αντλιϊν και ςυμπιεςτϊν 

28.14 - Καταςκευι άλλων ειδϊν κρουνοποιίασ και βαλβίδων 

28.15 - Καταςκευι τριβζων, οδοντωτϊν μθχανιςμϊν μετάδοςθσ κίνθςθσ, ςτοιχείων οδοντωτϊν τροχϊν και μετάδοςθσ 
κίνθςθσ 

28.2 - Καταςκευι άλλων μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ 

28.21 - Καταςκευι φοφρνων, κλιβάνων και καυςτιρων 

28.22 - Καταςκευι εξοπλιςμοφ ανφψωςθσ και διακίνθςθσ φορτίων 

28.23 - Καταςκευι μθχανϊν και εξοπλιςμοφ γραφείου (εκτόσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και περιφερειακοφ 
εξοπλιςμοφ) 

28.25 - Καταςκευι ψυκτικοφ και κλιματιςτικοφ εξοπλιςμοφ μθ οικιακισ χριςθσ 



28.29 - Καταςκευι άλλων μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.δ.κ.α. 

28.3 - Καταςκευι γεωργικϊν και δαςοκομικϊν μθχανθμάτων 

28.30 - Καταςκευι γεωργικϊν και δαςοκομικϊν μθχανθμάτων 

28.4 - Καταςκευι μθχανθμάτων μορφοποίθςθσ μετάλλου και εργαλειομθχανϊν 

28.49 - Καταςκευι άλλων εργαλειομθχανϊν 

28.9 - Καταςκευι άλλων μθχανθμάτων ειδικισ χριςθσ 

28.91 - Καταςκευι μθχανθμάτων για τθ μεταλλουργία 

28.92 - Καταςκευι μθχανθμάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τισ δομικζσ καταςκευζσ 

28.93 - Καταςκευι μθχανθμάτων επεξεργαςίασ τροφίμων, ποτϊν και καπνοφ 

28.94 - Καταςκευι μθχανθμάτων για τθ βιομθχανία κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, ενδυμάτων ι δερμάτινων ειδϊν 

28.95 - Καταςκευι μθχανθμάτων για τθν παραγωγι χαρτιοφ και χαρτονιοφ 

28.99 - Καταςκευι άλλων μθχανθμάτων ειδικισ χριςθσ π.δ.κ.α. 

29 - Καταςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων, ρυμουλκοφμενων και θμιρυμουλκοφμενων οχθμάτων 

29.1 - Καταςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων 

29.10 - Καταςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων 

29.2 - Καταςκευι αμαξωμάτων για μθχανοκίνθτα οχιματα· καταςκευι ρυμουλκοφμενων και θμιρυμουλκοφμενων 
οχθμάτων 

29.20 - Καταςκευι αμαξωμάτων για μθχανοκίνθτα οχιματα· καταςκευι ρυμουλκοφμενων και θμιρυμουλκοφμενων 
οχθμάτων 

29.3 - Καταςκευι μερϊν και εξαρτθμάτων για μθχανοκίνθτα οχιματα 

29.31 - Καταςκευι θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ για μθχανοκίνθτα οχιματα 

29.32 - Καταςκευι άλλων μερϊν και εξαρτθμάτων για μθχανοκίνθτα οχιματα 

30 - Καταςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν 

30.1 - Ναυπιγθςθ πλοίων και ςκαφϊν 

30.11 - Ναυπιγθςθ πλοίων και πλωτϊν καταςκευϊν 

30.12 - Ναυπιγθςθ ςκαφϊν αναψυχισ και ακλθτιςμοφ 

30.2 - Καταςκευι ςιδθροδρομικϊν αμαξϊν και τροχαίου υλικοφ 

30.20 - Καταςκευι ςιδθροδρομικϊν αμαξϊν και τροχαίου υλικοφ 

30.3 - Καταςκευι αεροςκαφϊν και διαςτθμόπλοιων και ςυναφϊν μθχανθμάτων 

30.30 - Καταςκευι αεροςκαφϊν και διαςτθμόπλοιων και ςυναφϊν μθχανθμάτων 

30.9 - Καταςκευι εξοπλιςμοφ μεταφορϊν π.δ.κ.α. 

30.91 - Καταςκευι μοτοςικλετϊν 

30.92 - Καταςκευι ποδθλάτων και αναπθρικϊν αμαξιδίων 

30.99 - Καταςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν π.δ.κ.α. 

32 - Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 

32.2 - Καταςκευι μουςικϊν οργάνων 

32.20 - Καταςκευι μουςικϊν οργάνων 

32.5 - Καταςκευι ιατρικϊν και οδοντιατρικϊν οργάνων και προμθκειϊν 

32.50 - Καταςκευι ιατρικϊν και οδοντιατρικϊν οργάνων και προμθκειϊν 

33 - Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 

33.1 - Επιςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, μθχανθμάτων και ειδϊν εξοπλιςμοφ 

33.13 - Επιςκευι θλεκτρονικοφ και οπτικοφ εξοπλιςμοφ 

33.15 - Επιςκευι και ςυντιρθςθ πλοίων και ςκαφϊν 

33.17 - Επιςκευι και ςυντιρθςθ άλλου εξοπλιςμοφ μεταφορϊν 

33.2 - Εγκατάςταςθ βιομθχανικϊν μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 

33.20 - Εγκατάςταςθ βιομθχανικϊν μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 

35 - Παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου, ατμοφ και κλιματιςμοφ 

35.1 - Παραγωγι, μετάδοςθ και διανομι θλεκτρικισ ενζργειασ 

35.11 - Παραγωγι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

35.3 - Παροχι ατμοφ και κλιματιςμοφ 

35.30 - Παροχι ατμοφ και κλιματιςμοφ 



36 - υλλογι, επεξεργαςία και παροχι νεροφ 

36.0 - υλλογι, επεξεργαςία και παροχι νεροφ 

36.00 - υλλογι, επεξεργαςία και παροχι νεροφ 

38 - υλλογι, επεξεργαςία και διάκεςθ απορριμμάτων· ανάκτθςθ υλικϊν 

38.3 - Ανάκτθςθ υλικϊν 

38.31 - Αποςυναρμολόγθςθ παλαιϊν ειδϊν 

39 - Δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ και άλλεσ υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων 

39.0 - Δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ και άλλεσ υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων 

39.00 - Δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ και άλλεσ υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων 

45 - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν 

45.2 - υντιρθςθ και επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων 

45.20 - υντιρθςθ και επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων 

45.4 - Πϊλθςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι μοτοςικλετϊν και των μερϊν και εξαρτθμάτων τουσ 

45.40 - Πϊλθςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι μοτοςικλετϊν και των μερϊν και εξαρτθμάτων τουσ 

46 - Χονδρικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν 

46.1 - Χονδρικό εμπόριο ζναντι αμοιβισ ι βάςει ςφμβαςθσ 

46.13 - Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ ξυλείασ και οικοδομικϊν υλικϊν 

46.7 - Άλλο ειδικευμζνο χονδρικό εμπόριο 

46.73 - Χονδρικό εμπόριο ξυλείασ, οικοδομικϊν υλικϊν και ειδϊν υγιεινισ 

82 - Διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ γραφείου, γραμματειακι υποςτιριξθ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υποςτιριξθσ 
προσ τισ επιχειριςεισ 

82.9 - Δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ π.δ.κ.α. 

82.92 - Δραςτθριότθτεσ ςυςκευαςίασ 

 


