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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:
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ΤΑΠΤοΚ" (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.2 (ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)

10.41.23.01

Παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου

10.41.53.01

Παραγωγή πυρηνέλαιου, εξευγενισμένου

10.51.56.01

Παραγωγή ρυζόγαλου
Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου

10.52.1
10.52.10

Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου

10.61.24

Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών αρτοποιίας
10.61.24.01

Παραγωγή ζύμης σφολιάτας
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72.1

Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων

10.72.11

Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· γλυκών μπισκότων· βαφλών (γκοφρών) και γκοφρετών

10.72.12
10.72.12.01

Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών

10.72.12.02

Παραγωγή μπισκότων
Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας

10.72.19
10.72.19.01

Παραγωγή κουλουριών και πιτών

10.72.19.02

Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού
Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.73.1
10.73.11

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.73.12

Παραγωγή κουσκούς
Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη

10.82.1
10.82.11

Παραγωγή πάστας κακάου, αποβουτυρωμένης ή μη

10.82.12

Παραγωγή βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου

10.82.13

Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης

10.82.14

Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης

10.83.14

Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε

10.84.12

Παραγωγή σαλτσών· μειγμάτων αρτυμάτων και μειγμάτων καρυκευμάτων, αλευριού και χονδράλευρου από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
10.84.12.01

10.89.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος

ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.2 (ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους

10.89.11

Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών· παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών

10.89.13
10.89.13.01

Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών

10.89.14

Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος.

10.89.15

Παραγωγή χυμών και εκχυλισμάτων φυτικών· πεπτικών ουσιών· βλεννωδών και πηκτικών παραγόντων

10.89.19

Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

11.01.1

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

11.01.10

Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας

11.05.1

Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας

11.05.10

Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης

11.05.2

Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης

11.05.20

Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

11.07.1

Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών

11.07.19
11.07.19.01

Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών
Παραγωγή φυσικών υφαντικών ινών, προπαρασκευασμένων για κλώση

13.10.2
13.10.21

Παραγωγή μεταξιού ωμού (ακατέργαστου), όχι στριμμένου

13.10.25

Παραγωγή βαμβακιού, λαναρισμένου ή χτενισμένου

13.10.26

Παραγωγή γιούτας και άλλων υφαντικών ινών (με εξαίρεση το λινάρι, την κάνναβη και το ραμί), κατεργασμένων, αλλά όχι νηματοποιημένων

13.10.29

Παραγωγή άλλων φυτικών υφαντικών ινών, κατεργασμένων αλλά όχι νηματοποιημένων
Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα μεταξιού

13.10.4
13.10.40

Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα μεταξιού
Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι· νημάτων για ράψιμο από βαμβάκι

13.10.6
13.10.61

Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι (εκτός αυτών για ράψιμο)

13.10.62

Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι, για ράψιμο
Παραγωγή νημάτων από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι (περιλαμβάνεται το λινάρι και η κάνναβη)· νημάτων από χαρτί

13.10.7
13.10.71

Παραγωγή νημάτων από λινάρι

ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΕΣ
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ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.2 (ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.42.1
20.42.11

Παραγωγή αρωμάτων και κολονιών

20.42.12

Παραγωγή παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών

20.42.13

Παραγωγή παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών

20.42.14

Παραγωγή σκονών (πούδρων) που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό

20.42.15

Παραγωγή παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ (make-up) ή φροντίδας του δέρματος (περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α.

20.42.16

Παραγωγή σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα (περμανάντ) ή ίσιωμα μαλλιών

20.42.17

Παραγωγή λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά π.δ.κ.α.

20.42.18

Παραγωγή παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών (συμπεριλαμβάνονται οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες)· οδοντικού νήματος
Παραγωγή ξυριστικών παρασκευασμάτων· αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα· παρασκευασμάτων για το λουτρό· άλλων αρωμάτων, καλλυντικών
ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού π.δ.κ.α.

20.42.19

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

20.53.1
20.53.10

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.1 (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή
ψύξη

10.11.1
10.11.11

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.12

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.13

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.14

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη
Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη

10.11.2
10.11.20
10.11.20.01

Παραγωγή και συντήρηση ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας
Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων

10.11.3
10.11.31

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

10.11.32

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

10.11.33

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

10.11.34

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

10.11.35

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

10.11.39

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων

10.11.5
10.11.50

Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.12.1
10.12.10

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

10.12.2
10.12.20

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
Επεξεργασία λιπών πουλερικών

10.12.3
10.12.30

Επεξεργασία λιπών πουλερικών
Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών

10.12.4
10.12.40
10.13.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών
Παραγωγή διατηρημένων τροφών και παρασκευασμάτων κρέατος, εντοσθίων ή αίματος

ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
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ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.1 (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.13.11

Παραγωγή χοιρινού κρέατος, σε τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν)

10.13.12
10.13.13

Παραγωγή βοδινού κρέατος, που διαθέτεται αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό
Παραγωγή άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό
κρέας)· παραγωγή βρώσιμων αλευριών και σκονών γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων

10.13.14

Παραγωγή λουκάνικων, σαλαμιών και παρόμοιων προϊόντων, από κρέας, εντόσθια ή αίμα
10.13.14.01

Παραγωγή αλλαντικών

10.13.14.02

Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας άλλων ζώων

10.13.14.03

Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας βοοειδών

10.13.14.04

Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας πουλερικών

10.13.14.05

Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας χοιροειδών

10.13.15

Παραγωγή άλλων ειδών προπαρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος εκτός από έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια

10.13.16

Παραγωγή αλευριών, χονδράλευρων και σβόλων κρέατος, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση· ινωδών κατάλοιπων ξιγκιών
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών

10.31.1

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών, που διαθέτονται κατεψυγμένες

10.31.11

Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, κομμένων ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασμένων

10.31.12
10.31.12.01

Παραγωγή αποφλοιωμένων και τεμαχισμένων πατατών και παρόμοιων ειδών

10.31.12.02

Παραγωγή τηγανητών πατατών σε λεπτές φέτες (τσιπς) και παρόμοιων ειδών

10.31.12.03

Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από πατάτες

10.31.13

Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, με τη μορφή αλευριών, χονδράλευρων, νιφάδων, κόκκων και σβόλων

10.31.14

Παραγωγή πατατών παρασκευασμένων ή διατηρημένων
Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

10.32.1
10.32.11

Παραγωγή χυμού ντομάτας

10.32.12

Παραγωγή χυμού πορτοκαλιού

10.32.13

Παραγωγή χυμού γκρέιπφρουτ

10.32.14

Παραγωγή χυμού ανανά

10.32.15

Παραγωγή χυμού σταφυλιών

10.32.16

Παραγωγή χυμού μήλων

10.32.17

Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών
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Παραγωγή άλλων χυμών λαχανικών και φρούτων

10.32.19

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, εκτός από πατάτες

10.39.1
10.39.11

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

10.39.12

Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων λαχανικών

10.39.13

Παραγωγή αποξηραμένων λαχανικών

10.39.14

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών και φρούτων, που διαθέτονται κομμένα και συσκευασμένα

10.39.15

Επεξεργασία και συντήρηση φασολιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

10.39.16

Επεξεργασία και συντήρηση μπιζελιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός από πατάτες), συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά
με λαχανικά

10.39.17
10.39.17.01

Παραγωγή και συντήρηση τοματοπολτού και πουρέ από ντομάτες

10.39.17.02

Παραγωγή κονσερβών με λαχανικά

10.39.17.03

Παστερίωση και τυποποίηση αμπελόφυλλων
Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από πατάτες), φρούτων, καρπών με κέλυφος και άλλων βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή
συντηρημένων σε ξίδι ή οξικό οξύ

10.39.18

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος

10.39.2
10.39.21

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, ψημένων ή άψητων, που διαθέτονται κατεψυγμένα

10.39.22

Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος
10.39.22.01

Παραγωγή κομπόστας φρούτων

10.39.22.02

Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και παρόμοιων ειδών, από φρούτα και άλλους καρπούς
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένα

10.39.23.01

Παραγωγή στραγαλιών και επεξεργασία άλλων ξηρών καρπών

10.39.23

Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, όχι για άμεση κατανάλωση

10.39.24

10.39.25
10.41.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.39.24.01

Παραγωγή αποξηραμένης σταφίδας

10.39.24.02

Παραγωγή αποξηραμένων δαμάσκηνων

10.39.24.03

Παραγωγή αποξηραμένων σύκων
Παραγωγή άλλων επεξεργασμένων ή συντηρημένων καρπών με κέλυφος
Παραγωγή ζωικών ελαίων και λιπών και των κλασμάτων τους, που διαθέτονται ακατέργαστα

ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.1 (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)

10.41.11

Παραγωγή στεατίνης, λαδιού με την ονομασία "saindoux" (από χοιρινό λίπος), ελαιοστεατίνης, ελαιομαργαρίνης και στεατέλαιου, που δεν έχουν
γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε παρασκευασθεί αλλιώς

10.41.19

Παραγωγή άλλων ζωικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων ή μη, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
Παραγωγή φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα

10.41.2

Παραγωγή σογιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.21
10.41.21.01

Παραγωγή ακατέργαστων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά

10.41.22

Παραγωγή αραχιδέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.23

Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.24

Παραγωγή ηλιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.25

Παραγωγή βαμβακέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.26

Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και σιναπέλαιου, που διαθέτονται ακατέργαστα

10.41.27

Παραγωγή φοινικέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.29

Παραγωγή άλλων φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα
Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων· αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς

10.41.4

Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων

10.41.41
10.41.41.01

Παραγωγή και κατεργασία ελαιοπυρήνα
Παραγωγή αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, εκτός του σιναπιού

10.41.42

Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων

10.41.5

Παραγωγή σογιέλαιου, και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

10.41.51
10.41.51.01

Εξευγενισμός και υδρογόνωση φυτικών ελαίων

10.41.52

Παραγωγή αραχιδέλαιου και των κλασμάτων του, έστω και εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

10.41.53

Παραγωγή ελαιόλαδου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

10.41.54

Παραγωγή ηλιέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

10.41.59

Παραγωγή άλλων ελαίων και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων· σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και άλλων φυτικών
ελαίων (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους π.δ.κ.α., εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.59.01

10.41.6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή εξευγενισμένων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά
Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω
παρασκευή
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω
παρασκευή
Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια) - γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή
ζωικών ή φυτικών κηρών

10.41.60
10.41.7
10.41.71

Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια)

10.41.72

Παραγωγή γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών
Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

10.42.1

Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

10.42.10

Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος και κρέμας γάλακτος

10.51.1
10.51.11

Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος

10.51.12

Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος με περισσότερο από 6% λίπος, μη συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων
Παραγωγή γάλακτος σε στερεή μορφή

10.51.2
10.51.21

Παραγωγή αποβουτυρωμένου γάλακτος, σε σκόνη

10.51.22

Παραγωγή πλήρους γάλακτος σε σκόνη
Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη

10.51.3

Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη

10.51.30

Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)

10.51.4

Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)

10.51.40
10.51.40.01

Παραγωγή τυριού από σκόνη γάλακτος
Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων

10.51.5
10.51.51

Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος, συμπυκνωμένων ή με πρόσθετη ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ύλες, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς

10.51.52

Παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση

10.51.54

Παραγωγή γαλακτόζης και σιροπιού γαλακτόζης

10.51.55

Παραγωγή τυρόγαλου

10.51.56

Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή αποφλοιωμένου ή σε θραύσματα

10.61.1
10.61.11

Παραγωγή αποφλοιωμένου ρυζιού

10.61.12

Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών· μειγμάτων τους

10.61.2
10.61.21

Παραγωγή σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού

10.61.22

Παραγωγή άλλων αλευριών σιτηρών

10.61.23

Παραγωγή φυτικών αλευριών και χονδράλευρων
Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων και άλλων προϊόντων δημητριακών

10.61.3
10.61.31

Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού) και χονδράλευρων σιταριού

10.61.32

Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων σιτηρών π.δ.κ.α.
Παραγωγή σιτηρών για πρόγευμα και άλλων προϊόντων από κόκκους δημητριακών

10.61.33
10.61.33.01

Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από καλαμπόκι
Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία σιτηρών

10.61.4
10.61.40

Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία σιτηρών
Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α.

10.62.1
10.62.11

Παραγωγή αμύλων κάθε είδους· ινουλίνης· γλουτένης σιταριού· δεξτρινών και άλλων τροποποιημένων αμύλων

10.62.12

Παραγωγή ταπιόκας και υποκατάστατων παρασκευασμένων από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων

10.62.13

Παραγωγή γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης· φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης· ιμβερτοσάκχαρου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α.

10.62.14

Παραγωγή καλαμποκέλαιου

10.82.24

Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.83.1

10.83.13

Επεξεργασία καφέ, που διαθέτεται αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος
Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοιού
καφέ
Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση,
που διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg

10.83.15

Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων

10.83.11
10.83.12

Παραγωγή ξιδιού· σαλτσών· ανάμεικτων καρυκευμάτων· αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού· παρασκευασμένης μουστάρδας

10.84.1
10.84.11

Παραγωγή ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ
Παραγωγή μπαχαρικών, που διαθέτονται κατεργασμένα

10.84.2
10.84.21

Παραγωγή πιπεριάς (piper spp), που διαθέτεται κατεργασμένη
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.1 (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.84.22

Παραγωγή κόκκινων και πράσινων καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών , που διαθέτονται αποξηραμένες (capsicum spp.), κατεργασμένων

10.84.23

Παραγωγή κανέλλας, κατεργασμένης· άλλων κατεργασμένων μπαχαρικών

10.89.12

Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, νωπών ή διατηρημένων· αβγών με το κέλυφος διατηρημένων ή μαγειρεμένων· λευκώματος αβγού

10.89.19

Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού

10.91.1

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού

10.91.10
10.91.10.01

Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών
Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)

10.91.2
10.91.20

Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)
Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς

10.92.1
10.92.10

Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς
Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια· μούστου σταφυλιών

11.02.1
11.02.11

Παραγωγή αφρώδους οίνου από νωπά σταφύλια

11.02.12

Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστου σταφυλιών
Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης

11.02.2
11.02.20

Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης
Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη

11.03.1
11.03.10

Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη
Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια

11.04.1
11.04.10

Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια
Παραγωγή βύνης

11.06.1
11.06.10

Παραγωγή βύνης
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης)

55.10.1

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης)

55.10.10
55.10.10.01

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο

55.10.10.02

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο

55.10.10.03

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με εστιατόριο

55.10.10.04

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο
Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας

55.20.1

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών

55.20.11
55.20.11.03

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

55.20.11.04

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια

55.20.11.05

Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης

55.20.12

Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα

55.20.19
55.20.19.01

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ), εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)

55.30.1

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)

55.30.11

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)

55.30.12
55.30.12.01

Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που
δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή
σερβιρίσματος

56.10.11.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό)

56.10.11.10

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.11

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.13

Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος

56.10.19.09

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες

56.10.19.12

Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος

56.30.10.03

Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.2.3 ΚΑΙ 19.2.3.3 (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)

56.30.10.14

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

79.11.2
79.11.21

Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα

79.11.22

Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες
Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

79.11.23
79.11.23.01

Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.12.1

Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)

79.12.11
79.12.11.01
79.12.12

Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό
Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών, ιπποειδών, αιγοειδών και
προβατοειδών

10.11.4
10.11.44

Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών προβάτων ή αρνιών

10.11.45

Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών αιγών ή κατσικιών
Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα

10.12.5

Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα

10.12.50

Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.71.1

Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

10.71.11
10.71.11.01

Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών

10.71.11.02

Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

10.71.11.03

Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα
Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.71.12

Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

10.82.2
10.82.21

Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), χύδην

10.82.22

Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός χύδην
Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

10.82.23
10.82.23.01

Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων

10.82.23.02

Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.85.1
10.85.11

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα

10.85.13

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά

10.85.14

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα ζυμαρικά

10.85.19

Παραγωγή άλλων έτοιμων γευμάτων και φαγητών (περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη πίτσα)
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.86.1

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.86.10
10.86.10.01

Παραγωγή παιδικών τροφών

10.86.10.02

Παραγωγή τροφών για διαβητικούς
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

13.10.22

Παραγωγή μαλλιού, επεξεργασμένου για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των φυτικών υλών (απανθρακωμένου), μη λαναρισμένου ή
χτενισμένου

13.10.23

Παραγωγή υπολειμμάτων από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες

13.10.24

Παραγωγή μαλλιού και λεπτόινων ή χονδρόινων ζωικών τριχών, λαναρισμένων ή χτενισμένων

13.10.50

Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική πώληση· νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες
Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού

13.20.1
13.20.11

Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού

13.20.13

Ύφανση υφασμάτων από λινάρι
Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων

13.20.2
13.20.20

Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων

13.20.42

Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών υφασμάτων
Ύφανση θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοιων υφαντών θηλειωτών υφασμάτων (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) από
βαμβάκι

13.20.4

Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος)

13.30.1

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

13.30.14

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

13.30.19
13.30.19.01

Υπηρεσίες δημιουργίας πλισέδων σε υφάσματα

13.30.19.02

Υπηρεσίες κατασκευής κουμπότρυπων

13.30.19.03

Υπηρεσίες κεντήματος έτοιμων ενδυμάτων

13.30.19.04

Υπηρεσίες κολλαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.30.19.05

Υπηρεσίες μανταρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών
Κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό

13.92.1
13.92.11

Κατασκευή κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού, εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες

13.92.12

Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών

13.92.13

Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού

13.92.14

Κατασκευή λινών πετσετών μπάνιου και κουζίνας
Κατασκευή παραπετασμάτων κάθε είδους και στοριών για εσωτερικούς χώρους· γύρων (ποδιών) κουρτινών ή κρεβατιών

13.92.15
13.92.15.01

Κατασκευή κουρτινών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη
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Κατασκευή άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α., συνόλων υφαντών υφασμάτων και νημάτων που προορίζονται για κουβέρτες, ταπετσαρίες και παρόμοια είδη

13.92.16
13.92.16.01

Κατασκευή εγχώριων οικιακών υφαντών
Κατασκευή άλλων έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας

13.92.2

Κατασκευή σάκων και σακιδίων, που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων

13.92.21
13.92.21.01

Κατασκευή αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών

13.92.21.02

Κατασκευή σάκων από κάνναβη, γιούτα και από άλλες ύλες
Κατασκευή μουσαμάδων (καλυμμάτων εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ), εξωτερικών προπετασμάτων (τεντών) και σκίαστρων· ιστίων για σκάφη,
ιστιοσανίδες ή για ιστιοφόρα οχήματα ξηράς· αντίσκηνων και ειδών κατασκήνωσης (περιλαμβάνονται τα φουσκωτά στρώματα)

13.92.22.01

Κατασκευή καλυμμάτων αυτοκινήτων

13.92.22.02

Κατασκευή τεντών, σκηνών και παρόμοιων ειδών

13.92.22

13.92.23

Κατασκευή αλεξίπτωτων (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτων· κατασκευή εξαρτημάτων αυτών

13.92.24

Κατασκευή παπλωμάτων, στρωμάτων, μαξιλαριών, παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ), προσκεφαλιών, υπνόσακων, που φέρουν ελατήρια ή
είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες ελαστικό ή πλαστικές ύλες
13.92.24.01

Κατασκευή παπλωμάτων
Κατασκευή άλλων έτοιμων υφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονόπανα και παρόμοια
υφάσματα καθαρισμού, σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα)

13.92.29.01

Κατασκευή σημαιών και λαβάρων

13.92.29.02

Παραγωγή πανιών καθαρισμού

13.92.29

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.93.1
13.93.11

Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου, με κόμπους

13.93.12

Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου, υφασμένων, όχι θυσανωτών ούτε φλοκωτών

13.93.13

Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου, θυσανωτών
Κατασκευή άλλων χαλιών και υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου [(συμπεριλαμβάνονται τα καλύμματα από πίλημα (τσόχα)]

13.93.19
13.93.19.01

Παραγωγή βελεντζών και παρόμοιων ειδών
Κατασκευή κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών, εκτός από υπολείμματα

13.94.1

Κατασκευή σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών

13.94.11
13.94.11.01

Κατασκευή κορδονιών από κάθε ύλη, φιτιλιών και παρόμοιων ειδών

13.94.11.02

Κατασκευή σχοινιών και σπάγγων, από κάθε ύλη
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Κατασκευή διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιμων διχτυών από υφαντικές ύλες· ειδών από νήματα, λωρίδες π.δ.κ.α.

13.94.12
13.94.12.01

Κατασκευή αρτανών από σχοινιά
Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά

13.94.2

Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά

13.94.20

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

13.95.1
13.95.10

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

13.99.11

Κατασκευή τουλιών, δαντελών και κεντημάτων· νημάτων και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου· νημάτων σενίλλης· νημάτων με την ονομασία "αλυσιδίτσα"
Κατασκευή τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα, πλεκτά ή κροσέ υφάσματα· δαντελών σε τόπια, σε
ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

13.99.12

Κατασκευή κεντημάτων σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

13.99.13

Κατασκευή πιλήματος (τσόχας), επενδυμένου, επικαλυμμένου ή λαμιναρισμένου

13.99.1

Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

14.11.1

Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

14.11.10

Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας

14.12.1

Κατασκευή ανδρικών συνόλων, σακακιών κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση
Κατασκευή ανδρικών παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και σορτς, για επαγγελματική και
βιομηχανική χρήση

14.12.11
14.12.12

Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας

14.12.2
14.12.21

Κατασκευή γυναικείων συνόλων, σακακιών κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

14.12.22

Κατασκευή γυναικείων παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και σορτς, για επαγγελματική χρήση
Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας

14.12.3

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας

14.12.30
14.12.30.01

Κατασκευή ιερατικών ενδυμασιών, αμφίων και παρόμοιων ειδών

14.12.30.02

Κατασκευή στολών προσωπικού ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (στρατιωτικών στολών)
Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ

14.13.1
14.13.11

Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
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14.13.12

Κατασκευή κοστουμιών, συνόλων, σακακιών κάθε είδους, παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο και σορτς, πλεκτών
ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.13

Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.14

Κατασκευή κοστουμιών-ταγιέρ, συνόλων, σακακιών κάθε είδους, φορεμάτων, φουστών, φουστών-παντελονιών (ζιπ-κιλότ), παντελονιών, φορμών με
τιράντες (σαλοπέτ), κοντών παντελονιών που καλύπτουν και το γόνατο (βερμούδων) και παντελονιών κοντών (σορτς), πλεκτών ή κροσέ για γυναίκες ή
κορίτσια

14.13.21

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για άνδρες και αγόρια
Κατασκευή παλτών, αδιάβροχων, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή
κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.22

Κατασκευή κοστουμιών και συνόλων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.23
14.13.24

Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
Κατασκευή παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για
άνδρες ή αγόρια

14.13.31

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για γυναίκες και κορίτσια
Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή
κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.32

Κατασκευή κοστουμιών και συνόλων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.33

Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.34

Κατασκευή φορεμάτων, φουστών, φουστών-παντελονιών (ζιπ-κιλότ), από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
Κατασκευή παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά
ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.2

14.13.3

14.13.35

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.13.5

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.13.50
14.13.50.01

Κατασκευή γαμπριάτικων ενδυμάτων

14.13.50.02

Κατασκευή νυφικών ενδυμάτων
Κατασκευή εσωρούχων και πουκάμισων, πλεκτών και κροσέ

14.14.1
14.14.11

Κατασκευή πουκάμισων για άντρες ή αγόρια, πλεκτών ή κροσέ

14.14.12

Κατασκευή σλιπ, σώβρακων, νυχτικών, πιτζαμών, μπουρνουζιών, ρομπών και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.14.13

Κατασκευή μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ, πλεκτών ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
Κατασκευή σλιπ, κομπινεζόν ή μεσοφοριών, κιλοτών, νυχτικών, πιτζαμών, ρομπών, νεγκλιζέ, μπουρνουζιών και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για
γυναίκες ή κορίτσια

14.14.14
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Κατασκευή εσωρούχων, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

14.14.2

14.14.22

Κατασκευή πουκάμισων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
Κατασκευή φανελακιών, σλιπ και άλλων σώβρακων, νυχτικών, πιτζαμών, μπουρνουζιών, ρομπών από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για
άνδρες ή αγόρια

14.14.23

Κατασκευή μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.14.21

Κατασκευή φανελακιών κάθε είδους, σλιπ, κομπινεζόν και μεσοφοριών, κιλοτών, νυχτικών, πιτζαμών, νεγκλιζέ, μπουρνουζιών, ρομπών και παρόμοιων
ειδών από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες και κορίτσια
Κατασκευή στηθόδεσμων, κορσέδων χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδων, τιραντών, καλτσοδετών και παρόμοιων ειδών και των μερών τους, είτε πλεκτών ή
κροσέ, είτε όχι

14.14.24
14.14.25

Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους, πλεκτών ή κροσέ

14.14.3

Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους, πλεκτών ή κροσέ

14.14.30

Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων, αθλητικών και άλλων ενδυμάτων, εξαρτημάτων ένδυσης και μερών τους, πλεκτών ή κροσέ

14.19.1

Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτών ή κροσέ

14.19.11
14.19.11.01

Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ
Κατασκευή αθλητικών ενδυμάτων, στολών σκι, μαγιό κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ
Κατασκευή ειδών γαντοποιίας (κοινών γαντιών, γαντιών που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και των γαντιών χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που
έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα), πλεκτών ή κροσέ

14.19.12
14.19.13

Κατασκευή άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ένδυσης και μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτών ή κροσέ
Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων, άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

14.19.19
14.19.2

Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

14.19.21
14.19.21.01

Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, όχι πλεκτών ή κροσέ
Κατασκευή φορμών αθλητικών (προπόνησης), στολών σκι, μαγιό κολύμβησης· άλλων ενδυμάτων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ
Κατασκευή μαντιλιών και μαντιλακιών τσέπης, σαλιών, εσαρπών, βέλων, γραβατών, γαντιών και άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ένδυσης· μερών ενδυμάτων ή
εξαρτημάτων ένδυσης από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, π.δ.κ.α.

14.19.22
14.19.23
14.19.23.01

Κατασκευή γραβατών

14.19.23.02

Κατασκευή μαντιλιών (ρινομάκτρων) και παρόμοιων ειδών

14.19.23.03

Κατασκευή μαντιλιών κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και παρόμοιων ειδών
Κατασκευή δερμάτινων εξαρτημάτων ένδυσης· ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα· ενδυμάτων από επιχρισμένες υφαντικές ύλες

14.19.3
14.19.31

Κατασκευή εξαρτημάτων ένδυσης από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα, εκτός από τα αθλητικά γάντια

ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.2.4 ΚΑΙ 19.2.3.4 (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΧΕΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑ ΤΗ 1η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ)

14.19.31.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή ζωνών, γαντιών και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη
Κατασκευή ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα, ενδυμάτων από υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή επιχρισμένες

14.19.32

Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής

14.19.4

Κατασκευή τύπων καπέλων, κύριων μερών καπέλων και κουκούλων από πίλημα (τσόχα) · δίσκων και κυλίνδρων για καπέλα από πίλημα· πατρόν για
καπέλα, πλεγμένων ή κατασκευασμένων με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη
Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής από πίλημα (τσόχα) ή πλεγμένων ή κατασκευασμένων με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη,
πλεκτών ή κροσέ ή από δαντέλα ή άλλη υφαντική ύλη, σε τόπια· διχτυών και φιλέδων, για τα μαλλιά

14.19.41
14.19.42
14.19.42.01

Κατασκευή γυναικείων καπέλων
Κατασκευή άλλων καλυμμάτων κεφαλής εκτός από καλύμματα κεφαλής από καουτσούκ ή πλαστικό, καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και καλυμμάτων
κεφαλής από αμίαντο· ταινιών εσωτερικής προστασίας, εσωτερικών επενδύσεων (φοδρών), καλυμμάτων, σκελετών, γείσων και υποσιάγωνων, για την
πιλοποιία

14.19.43

Κατασκευή κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ

14.31.1

Κατασκευή κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ

14.31.10

Κατασκευή φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ

14.39.1

Κατασκευή φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ

14.39.10
14.39.10.01

Κατασκευή φανελών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη
Κατεργασία και δέψη γουνοδέρματος

15.11.1
15.11.10

Κατεργασία και δέψη γουνοδέρματος
Κατεργασία δέρματος αιγάγρου (σαμουά)· δερμάτων επισμαλτωμένων (λουστρινιών) ή επιστρωμένων· δερμάτων επιμεταλλωμένων

15.11.21

Κατεργασία δέρματος αιγάγρου (σαμουά)

15.11.22

Κατεργασία δερμάτων επισμαλτωμένων (λουστρινιών) ή επιστρωμένων· δερμάτων επιμεταλλωμένων

15.11.2

Κατεργασία δερμάτων, βοοειδών ή ιπποειδών, αποτριχωμένων

15.11.3
15.11.31

Κατεργασία δερμάτων βοοειδών, αποτριχωμένων, ολόκληρων

15.11.32

Κατεργασία δερμάτων βοοειδών, αποτριχωμένων, τεμαχισμένων (όχι ολόκληρων)

15.11.33

Κατεργασία δερμάτων ιπποειδών, αποτριχωμένων
Κατεργασία δερμάτων αιγοπροβάτων ή χοιροειδών, αποτριχωμένων

15.11.4
15.11.41

Κατεργασία δερμάτων προβατοειδών, αποτριχωμένων

15.11.42

Κατεργασία δερμάτων αιγοειδών, αποτριχωμένων

15.11.43

Κατεργασία δερμάτων χοιροειδών, αποτριχωμένων
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Κατεργασία δερμάτων άλλων ζώων· ανασχηματισμένων δερμάτων με βάση το δέρμα

15.11.5
15.11.51

Κατεργασία δερμάτων άλλων ζώων, αποτριχωμένων

15.11.52

Κατεργασία δέρματος ανασχηματισμένου, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος
Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών· άλλων δερμάτινων ειδών

15.12.1

Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής για κάθε ζώο, από κάθε υλικό

15.12.11
15.12.11.01

Κατασκευή ειδών σαγής και παρόμοιων ειδών

15.12.11.02

Κατασκευή ειδών σαγματοποιίας
Κατασκευή αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από δέρμα, ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένη ίνα ή
χαρτόνι· συνόλων ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων

15.12.12.01

Κατασκευή τσαντών για ψώνια και λοιπών παρόμοιων ειδών

15.12.12

15.12.19

Κατασκευή λουριών, λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών (πλην των μεταλλικών) και μερών τους
Κατασκευή άλλων ειδών από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα (συμπεριλαμβάνονται και είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές
συσκευές ή για άλλες τεχνικές χρήσεις) π.δ.κ.α.

15.20.11

Κατασκευή υποδημάτων εκτός των αθλητικών, των προστατευτικών και ορθοπεδικών υποδημάτων
Κατασκευή αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό εκτός από τα υποδήματα που φέρουν, στο
μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

15.12.13

15.20.1

15.20.13

Κατασκευή υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό, εκτός από τα αδιάβροχα ή αθλητικά υποδήματα
Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα, εκτός των αθλητικών υποδημάτων, υποδημάτων που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό
κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο και διαφόρων ειδικών υποδημάτων

15.20.14

Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των αθλητικών υποδημάτων

15.20.12

Κατασκευή αθλητικών υποδημάτων

15.20.2
15.20.21

Κατασκευή υποδημάτων αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοιων υποδημάτων

15.20.29

Κατασκευή άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός υποδημάτων του σκι και μποτών του πατινάζ
Κατασκευή προστατευτικών και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.

15.20.3

Κατασκευή υποδημάτων που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

15.20.31

Κατασκευή ξύλινων υποδημάτων, διαφόρων ειδικών υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.

15.20.32
15.20.32.01

Κατασκευή παντοφλών, σανδαλιών κλπ

15.20.32.02

Κατασκευή υποδημάτων, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων, από μονάδα που απασχολεί άνω των 12 εργατών

15.20.32.03

Κατασκευή υποδημάτων, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι 12 εργάτες

ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.2.4 ΚΑΙ 19.2.3.4 (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΧΕΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑ ΤΗ 1η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών κινητών πελμάτων, υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών· γκετών, περιβλημάτων της κνήμης και
παρόμοιων ειδών και των μερών τους
Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών κινητών πελμάτων, υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών· γκετών, περιβλημάτων της κνήμης και
παρόμοιων ειδών και των μερών τους

15.20.4
15.20.40
15.20.40.01

Κατασκευή ειδών υποδηματοποιίας

15.20.40.02

Κατασκευή σολών υποδημάτων

15.20.40.03

Κατασκευή τακουνιών από κάθε ύλη, εκτός ξύλινων

15.20.40.04

Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας, από μονάδα που απασχολεί άνω των δύο εργατών

15.20.40.05

Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας, από μονάδα που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες
Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm · στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων
ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία
Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm · στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων
ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία

16.10.10.01

Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη

16.10.1
16.10.10

16.10.21

Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια
Παραγωγή ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για
παρκέτα, μη συναρμολογημένα και οι πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

16.10.22

Παραγωγή ξυλόμαλλου (άχυρου ξύλου)· ξυλάλευρου

16.10.23

Παραγωγή ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια

16.10.2

Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασμένης

16.10.3
16.10.31

Παραγωγή ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένης με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά

16.10.39

Παραγωγή άλλης ακατέργαστης ξυλείας, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων
Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας· μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων
από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

16.21.11

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας, από μπαμπού

16.21.12

Κατασκευή άλλων αντικολλητών, επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας

16.21.13

Κατασκευή μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

16.21.14

Κατασκευή πλακών-διαφραγμάτων από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες

16.21.1
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

16.21.21

Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων- φύλλων για αντικολλητά· συμπυκνωμένης ξυλείας
Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων και φύλλων για αντικολλητά και άλλης ξυλείας πριονισμένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, πάχους <=
6mm

16.21.22

Κατασκευή συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής

16.21.2

Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ

16.22.1

Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ

16.22.10
16.22.10.01

Κατασκευή ξύλινων παρκέτων

16.22.10.02

Κατασκευή ξύλινων πατωμάτων
Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο

16.23.1

Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο

16.23.11
16.23.11.01

Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά

16.23.12

Κατασκευή καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, σανιδιών πετσώματος, από ξύλο

16.23.19

Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές, από ξύλο, π.δ.κ.α.
Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων

16.23.2

Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων

16.23.20

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

16.24

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

16.24.1

Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξύλο

16.24.11

Κατασκευή βαρελιών και προϊόντων βαρελοποιίας, από ξύλο

16.24.12
16.24.12.01

Κατασκευή ξύλινων βαρελιών
Κατασκευή άλλων ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων και μερών τους

16.24.13
16.24.13.01

Κατασκευή κουτιών από λεπτό ξύλο

16.24.13.02

Κατασκευή κυψελών
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο
Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων για την κατασκευή πιπών,
καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο

16.29.1
16.29.11
16.29.11.01

Κατασκευή ξύλινων καλαποδιών και τακουνιών

16.29.11.02

Κατασκευή ξύλινων υφαντικών χτενιών
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Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο
Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων
διακοσμητικών ειδών, από ξύλο

16.29.12
16.29.13
16.29.13.01

Κατασκευή ξύλινων ψηφιδωτών
Κατασκευή ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και άλλων ειδών από ξύλο

16.29.14
16.29.14.01

Κατασκευή ξύλινων κορνιζών

16.29.14.02

Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων

16.29.14.03

Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων

16.29.14.04

Κατασκευή ξύλινων σκαλών

16.29.14.05

Κατασκευή οδοντογλυφίδων

16.29.14.06

Κατασκευή φερέτρων

16.29.21

Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής
Κατασκευή φυσικού φελλού, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένου ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες· φελλού σε
θραύσματα, κόκκους ή σκόνη· υπολειμμάτων φελλού

16.29.22

Κατασκευή αντικειμένων από φυσικό φελλό

16.29.2

16.29.22.01

Κατασκευή πωμάτων από φελλό

16.29.23

Κατασκευή κύβων, πλακών, φύλλων και ταινιών, πλακακιών κάθε σχήματος, συμπαγών κυλίνδρων, από συσσωματωμένο φελλό

16.29.24

Κατασκευή συσσωματωμένου φελλού· ειδών από συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.
Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής

16.29.25
16.29.25.01

Κατασκευή κοφινιών και ψαθών

16.29.25.02

Κατασκευή πλεκτών ειδών, εκτός από έπιπλα
Παραγωγή χαρτοπολτών από ξύλο ή άλλες ινώδεις και κυτταρινικές ύλες

17.11.1
17.11.11

Παραγωγή χημικού ξυλοπολτού, για διάλυση

17.11.12

Παραγωγή χημικού ξυλοπολτού, σόδας ή θειικού άλατος, εκτός από πολτό για διάλυση

17.11.13

Παραγωγή χημικού ξυλοπολτού, θειώδους άλατος, εκτός από πολτό για διάλυση

17.11.14

Παραγωγή μηχανικού ξυλοπολτού· ημιχημικού ξυλοπολτού· πολτών από ινώδεις κυτταρινικές ύλες, εκτός από ξύλο
Κατασκευή δημοσιογραφικού χαρτιού, χειροποίητου χαρτιού και άλλου μη επιχρισμένου χαρτιού ή χαρτονιού για γραφική χρήση

17.12.1
17.12.11

Κατασκευή δημοσιογραφικού χαρτιού σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή χειροποίητου χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται ως βάση για φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο χαρτί· χαρτιού αποτυπωτικής
βάσης· βάσης χαρτιού ταπετσαρίας
Κατασκευή άλλου χαρτιού και χαρτονιού για γραφική χρήση
Κατασκευή υλικού χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, χαρτοπετσετών κάθε είδους, χαρτοβάμβακα και επίπεδων επιφανειών από
ίνες κυτταρίνης
Κατασκευή υλικού χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, χαρτοπετσετών κάθε είδους, χαρτοβάμβακα και επίπεδων επιφανειών από
ίνες κυτταρίνης
Κατασκευή χαρτονιού για κιβώτια

17.12.3
17.12.31
17.12.32

Κατασκευή χονδρού χαρτιού περιτυλίγματος (kraftliner), μη λευκασμένου, μη επιχρισμένου
Κατασκευή χονδρού χαρτιού περιτυλίγματος του τύπου white top kraftliner· επιχρισμένου χονδρού χαρτιού περιτυλίγματος (kraftliner)

17.12.33

Κατασκευή ημιχημικού αυλακωτού χαρτιού

17.12.34

Κατασκευή ανακυκλωμένου αυλακωτού χαρτιού και άλλου αυλακωτού χαρτιού

17.12.35

Κατασκευή πολύπτυχου χαρτιού testliner (ανακυκλωμένων ινών)
Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτιού

17.12.4
17.12.41
17.12.42

Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτιού κραφτ · χαρτιού κραφτ για σάκους, τύπου παπιέ γκοφρέ ή κυματοειδούς
Κατασκευή χαρτιού θειωμένου συσκευασίας και άλλου μη επιχρισμένου χαρτιού (άλλου από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση ή
άλλους γραφικούς σκοπούς)

17.12.43

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού για διηθήσεις· πιληματοειδούς (τσόχινου) χαρτιού
Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτονιού (άλλου από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς)

17.12.51

Κατασκευή μη επιχρισμένου, εσωτερικού γκρίζου χαρτονιού

17.12.59

Κατασκευή άλλου μη επιχρισμένου χαρτονιού
Κατασκευή περγαμηνοειδούς χαρτιού, αδιάβροχου χαρτιού (λαδόχαρτου), διαφανούς χαρτιού αντιγραφής και χαρτιού γκλασέ και άλλων στιλπνών διαφανών
ή ημιδιαφανών χαρτιών
Κατασκευή περγαμηνοειδούς χαρτιού, αδιάβροχου χαρτιού (λαδόχαρτου), διαφανούς χαρτιού αντιγραφής και χαρτιού γκλασέ και άλλων στιλπνών διαφανών
ή ημιδιαφανών χαρτιών

17.12.5

17.12.6
17.12.60

Κατασκευή επεξεργασμένου χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7
17.12.71

Κατασκευή σύνθετου χαρτιού και χαρτονιού μη επιχρισμένου επιφανειακά ή εμποτισμένου

17.12.72

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού τύπου παπιέ γκοφρέ κυματοειδούς, ανάγλυφου ή διάτρητου π.δ.κ.α.
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες, επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες
ουσίες

17.12.73
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή χονδρού χαρτιού κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένου με καολίνη ή με
άλλες ανόργανες ουσίες
Κατασκευή χονδρού χαρτονιού κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή σε άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένου με καολίνη
ή με άλλες ανόργανες ουσίες
Κατασκευή αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε
φύλλα, πλάτους > 36 cm
Κατασκευή χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και ρολών από ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένων, εμποτισμένων, επενδυμένων, με έγχρωμη ή τυπωμένη
επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

17.12.74
17.12.75
17.12.76
17.12.77
17.12.77.01

Κατασκευή παραφινόχαρτου και γομμαρισμένου χαρτιού

17.12.77.02

Κατασκευή χαρτιού κατάλληλου για μονωτικό υλικό
Κατασκευή χονδρού χαρτιού και χαρτονιού (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένου με
καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
Κατασκευή άλλου χαρτονιού (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένου με καολίνη ή με
άλλες ανόργανες ουσίες

17.12.78
17.12.79

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

17.21.1

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού σε κυλίνδρους ή φύλλα

17.21.11

Κατασκευή σάκων και τσαντών από χαρτί

17.21.12
17.21.12.01

Κατασκευή αλευρόσακων από χαρτί

17.21.13

Κατασκευή χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κιβωτίων, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

17.21.14

Κατασκευή πτυσσόμενων χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κιβωτίων από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

17.21.15

17.21.14.01

Κατασκευή πτυσσόμενων κιβώτιων από χαρτόνι

17.21.14.02

Κατασκευή άλλων κουτιών από χαρτί ή χαρτόνι
Κατασκευή κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, κουτιών αρχειοθέτησης και παρόμοιων ειδών που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα
κλπ από χαρτί

17.22.12

Κατασκευή χαρτιού οικιακής χρήσης και χαρτιού υγείας και προϊόντων από χαρτί
Κατασκευή χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτοπολτό,
χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης
Κατασκευή πετσετών (σερβιετών) και ταμπόν υγείας, απορροφητικών πανών για βρέφη και παρόμοιων υγειονομικά ειδών, ενδυμάτων και εξαρτημάτων
ένδυσης, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης

17.22.13

Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι

17.23.11

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
Κατασκευή αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων· μεμβρανών πολυγράφων
και πλακών όφσετ από χαρτί· χαρτιού με γόμα ή αυτοκόλλητου

17.22.1
17.22.11

17.23.1
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή φακέλων, επιστολικών δελταρίων, ταχυδρομικών δελταρίων και δελταρίων αλληλογραφίας από χαρτί ή χαρτόνι· κουτιών, θηκών και παρόμοιων
μορφών από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

17.23.12
17.23.12.01

Κατασκευή φακέλων

17.23.13

Κατασκευή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι

17.23.14

Κατασκευή άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένο, ανάγλυφο ή διάτρητο
17.23.14.01

Υπηρεσίες γραμμογράφησης χάρτου
Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

17.24.1
17.24.11

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων· διαφανών διακοσμήσεων παράθυρων από χαρτί

17.24.12

Κατασκευή επενδύσεων τοίχων από υφαντικές ύλες
Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

17.29.1
17.29.11

Κατασκευή ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι

17.29.12

Κατασκευή διηθητικών δεσμών, πλακών και φύλλων, από χαρτοπολτό

17.29.19

Κατασκευή τσιγαρόχαρτου· μασουριών, καρουλιών και παρόμοιων ειδών· διηθητικού χαρτιού και χαρτονιού· άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α.
Παραγωγή γλυκερίνης

20.41.1

Παραγωγή γλυκερίνης

20.41.10

Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι

20.41.2
20.41.20

Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι

20.41.31

Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού
Παραγωγή σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτιού, βατών,
πιλημάτων (τσοχών) και μη υφασμένων υφασμάτων, εμποτισμένων, επιχρισμένων ή καλυμμένων με σαπούνι ή απορρυπαντικά

20.41.3

20.41.31.01

Παραγωγή σαπουνιού πολυτελείας
Παραγωγή απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων πλύσης

20.41.32

Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.41.4

Παραγωγή παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων

20.41.41
20.41.41.01

Παραγωγή μοσχολίβανου

20.41.42

Παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών

20.41.43

Παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλο
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20.41.43.01

Παραγωγή βαφών υποδημάτων

20.41.43.02

Παραγωγή παρκετίνης
Παραγωγή πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων προϊόντων καθαρισμού

20.41.44

Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

23.11.1
23.11.11

Κατασκευή γυαλιού χυτευτού, ελατού, όλκιμου ή φυσητού, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο

23.11.12

Κατασκευή γυαλιού επιπλεύσεως (float glass) και επιφανειακού λειοτριβιμένου ή στιλβωμένου γυαλιού, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο

23.12.11

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού σε φύλλα, κυρτωμένου, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένου, διάτρητου, εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο
κατεργασμένου, αλλά μη πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου

23.12.12

Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας

23.12.1

Μορφοποίηση και κατεργασία γυάλινων καθρεπτών· μονωτικών πλακών από γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα

23.12.13
23.12.13.01

Κατασκευή γυάλινων μονωτικών πλακών

23.12.13.02

Κατασκευή κατόπτρων
Κατασκευή κοίλου γυαλιού
Κατασκευή μπουκαλιών, πλατύστομων δοχείων, φιαλιδίων και άλλων δοχείων, από γυαλί, εκτός από αμπούλες· πωμάτων και λοιπών ειδών πωματισμού,
από γυαλί

23.13.1
23.13.11

Κατασκευή ποτηριών από γυαλί, εκτός από τα υαλοκεραμικά

23.13.12
23.13.12.01

23.13.13.01
23.13.14

Κατασκευή ποτηριών από μολυβδούχο κρύσταλλο
Κατασκευή γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων

23.13.13

Κατασκευή ενυδρείων ψαριών
Κατασκευή γυάλινων εσωτερικών για φιάλες κενού ή άλλα σκεύη κενού
Κατασκευή ινών γυαλιού

23.14.1
23.14.11

Κατασκευή φιτιλιών, προνημάτων, νημάτων και κομμένων κλώνων, από ίνες γυαλιού

23.14.12

Κατασκευή τουλιών, πλεγμάτων, πατακιών, στρωμάτων, σανίδων και άλλων ειδών από ίνες γυαλιού, εκτός από υφαντά υφάσματα
Κατασκευή άλλων ειδών από γυαλί, ημικατεργασμένων

23.19.1

23.19.12

Κατασκευή γυαλιού σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις μικρόσφαιρες), σε ράβδους ή σε σωλήνες, ακατέργαστου
Κατασκευή κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσσαριστό ή χυτό γυαλί· γυαλιών συναρμολογημένων σε διακοσμητικά υαλοστάσια
(βιτρό)· πολυκυψελωτού ή αφρώδους γυαλιού σε κύβους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές

23.19.21

Κατασκευή γυάλινων περιβλημάτων, ανοιχτών και γυάλινων μερών τους, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικές λυχνίες ή παρόμοια είδη

23.19.11
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Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά· σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί,
για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών

23.19.22
23.19.22.01

Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους

23.19.23

Κατασκευή εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών· αμπουλών, από γυαλί

23.19.24

Κατασκευή γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινά σήματα, πινακίδες και παρόμοια είδη

23.19.25

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών υλικών από γυαλί
Κατασκευή ειδών από γυαλί π.δ.κ.α.

23.19.26
23.19.26.01

Κατασκευή άλλων μικροαντικειμένων από γυαλί

23.19.26.02

Κατασκευή ψηφιδωτών από γυαλί
Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

23.20.1

23.20.12

Παραγωγή τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες
Παραγωγή πυρίμαχων τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και παρόμοιων πυρίμαχων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών, εκτός των ειδών από πυριτική
σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες

23.20.13

Παραγωγή πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α.

23.20.14

Παραγωγή άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων

23.20.11

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.31.1

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.31.10
23.31.10.01

Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)

23.32.1

Κατασκευή μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων, κυβόλιθων δαπέδων, πλακακιών υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοιων ειδών

23.32.11
23.32.11.01

Κατασκευή κεραμικών πλίνθων
Κατασκευή κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και επενδύσεων καπνοδόχων, αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών
κατασκευαστικών ειδών

23.32.12.01

Κατασκευή κεραμιδιών στεγών

23.32.12

Κατασκευή σωλήνων, υδρορροών και εξαρτημάτων σωληνώσεων, από κεραμική ύλη

23.32.13

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.41.1

Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πορσελάνη

23.41.11
23.41.11.01

Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κλπ με διακόσμηση, από πορσελάνη

23.41.11.02

Παραγωγή ειδών πορσελάνης, φαγεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών
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Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού εκτός από πορσελάνη

23.41.12
23.41.12.01

Κατασκευή πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση

23.41.12.02

Κατασκευή πήλινων ή τσιμεντένιων γλαστρών και ζαρντινιέρων

23.41.12.03

Κατασκευή πινακίων, αγγείων κλπ, από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη
Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη

23.41.13
23.41.13.01

Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη
Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

23.42.1

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

23.42.10

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

23.43.1

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

23.43.10

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.44.1
23.44.11

Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από πορσελάνη

23.44.12

Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, εκτός από πορσελάνη
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

23.49.1
23.49.11

Παραγωγή κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών

23.49.12

Παραγωγή άλλων μη δομικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.
Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη

23.52.1

Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη

23.52.10

Παραγωγή γύψου

23.52.2

Παραγωγή γύψου

23.52.20

Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη

23.52.3

Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη

23.52.30

Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές

23.61.1

Κατασκευή πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο

23.61.11
23.61.11.01

Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων
Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο

23.61.12
23.61.12.01

Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
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Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

23.62

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

23.69.1

Κατασκευή άλλων προϊόντων από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α.

23.69.11
23.69.11.01

Κατασκευή ειδών διακόσμησης από γύψο, εκτός των δομικών
Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.

23.69.19

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.70.1

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για
λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από μάρμαρο,
τραβερτίνη και αλάβαστρο

23.70.11
23.70.11.01

Εργασίες κονιοποίησης μαρμάρων

23.70.11.02

Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων

23.70.11.03

Εργασίες λείανσης μαρμάρων

23.70.11.04

Εργασίες μαρμαρογλυπτικής

23.70.11.05

Εργασίες σχισίματος μαρμάρων

23.70.11.06

Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο

23.70.11.07

Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων επεξεργασμένων διακοσμητικών ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους· άλλων τεχνητά χρωματισμένων
κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο· ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο

23.70.12.01

Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους

23.70.12.02

Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών

23.70.12

Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους
Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή
αλουμίνιο

25.11.2
25.11.23
25.11.23.01

Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως

25.11.23.02

Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας

25.11.23.03

Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και παρόμοιων ειδών

25.11.23.04

Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο

25.12.1
25.12.10

Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο
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25.12.10.01

Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο

25.12.10.02

Κατασκευή πυρασφαλών πορτών

25.12.10.03

Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας
Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.21.1
25.21.11

Κατασκευή σωμάτων κεντρικής θέρμανσης, μη ηλεκτρικά θερμαινόμενων, από σίδηρο ή χάλυβα

25.21.12

Κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης

25.21.13

Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.29.11

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
Κατασκευή ντεπόζιτων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων (εκτός εκείνων που προορίζονται για πεπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από μέταλλο,
χάλυβα ή αργίλιο, χωρητικότητας > 300 λίτρων, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις

25.29.1

25.29.11.01

Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για κεντρική θέρμανση
Κατασκευή δοχείων για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο, από μέταλλο

25.29.12
25.29.12.01

Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό πίεση

25.29.12.02

Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών υγραέριου
Κατασκευή ατμογεννητριών και μερών τους

25.30.1
25.30.11

Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού· λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού

25.30.12

Κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες· συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού

25.30.13

Κατασκευή μερών ατμογεννητριών
Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων

25.61.1

Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων

25.61.11
25.61.11.01

Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μετάλλων

25.61.11.02

Υπηρεσίες επινικέλωσης και επιχρωμίωσης μετάλλων

25.61.11.03

Υπηρεσίες επιψευδαργύρωσης μετάλλων με ηλεκτρόλυση και χημική επεξεργασία

25.61.11.04

Υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν θερμώ
Υπηρεσίες μη μεταλλικής επίχρισης μετάλλων

25.61.12
25.61.12.01

Υπηρεσίες πλαστικής επίχρισης μετάλλων
Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων

25.61.2
25.61.21

Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας μετάλλων, εκτός της μεταλλικής επίχρισης
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Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων

25.61.22
25.61.22.01

Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων

25.61.22.02

Υπηρεσίες ανοδίωσης μετάλλων

25.61.22.03

Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων

25.61.22.04

Υπηρεσίες εναπόθεσης αερίου φάσεως (CVD/PVD) σε μέταλλα

25.61.22.05

Υπηρεσίες λείανσης με περιστροφή μετάλλων

25.61.22.06

Υπηρεσίες στίλβωσης μετάλλων

25.61.22.07

Υπηρεσίες χάραξης και αποτύπωσης επί μετάλλων

25.61.22.08

Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων
Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών

25.62.1

Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών

25.62.10

Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας

25.62.2

Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας

25.62.20
25.62.20.01

Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων
Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους
Κατασκευή ξυραφιών και λεπίδων ξυραφιών, συμπεριλαμβανομένων των ακατέργαστων μεταλλικών ταινιών, που προορίζονται για την κατασκευή λεπίδων
ξυραφιών

25.71.11
25.71.12

25.71.14

Κατασκευή άλλων ειδών μαχαιροπίρουνων· ειδών και συνόλων ειδών για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών
Κατασκευή κουταλιών, πιρουνιών, τρυπητών κουταλών, τρυπητών κουταλών, σπάτουλων για γλυκά, μαχαιριών για ψάρια, για βούτυρο, λαβίδων για τη
ζάχαρη και παρόμοιων μαγειρικών ή επιτραπέζιων σκευών

25.71.15

Κατασκευή ξιφών, σπαθιών, ξιφολογχών, λογχών και παρόμοιων όπλων και μερών τους

25.71.13

Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων

25.72.1
25.72.11

Κατασκευή λουκέτων, κλειδαριών για αυτοκίνητα οχήματα και για έπιπλα, από κοινά μέταλλα

25.72.12

Κατασκευή άλλων κλειδαριών, από κοινά μέταλλα

25.72.13

Κατασκευή κλείστρων και πλαισίων με κλείστρα, που περιλαμβάνουν κλειδαριές· μερών τους
Κατασκευή μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από κοινά
μέταλλα

25.72.14
25.72.14.01
25.73.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή συρτών, θηλυκωμάτων και παρόμοιων ειδών
Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία

25.73.10

Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

25.73.2

Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

25.73.20

Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

25.73.3

Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός
Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα
Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα

25.73.30
25.73.4
25.73.40

Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου· βάσεων μητρών· μοντέλων για μήτρες

25.73.5

Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου· βάσεων μητρών· μοντέλων για μήτρες

25.73.50
25.73.50.01

Κατασκευή μεταλλικών μητρών με πρέσα
Κατασκευή άλλων εργαλείων

25.73.6
25.73.60

Κατασκευή άλλων εργαλείων

25.91.11

Κατασκευή χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων
Κατασκευή βυτίων, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα,
χωρητικότητας >= 50 lt αλλά <= 300 lt, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις

25.91.12

Κατασκευή βυτίων, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών (εκτός εκείνων που πρόκειται να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση), κουτιών
και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας < 50 lt, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις

25.91.1

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.92.1

Κατασκευή κουτιών, από σίδηρο ή χάλυβα, που κλείνονται με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertissage), χωρητικότητας < 50 lt

25.92.11
25.92.11.01

Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων
Κατασκευή αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), χωρητικότητας <= 300
lt

25.92.12.01

Κατασκευή σωληναρίων, μεταλλικών

25.92.12

Κατασκευή πωμάτων-στεφανιών και πωμάτων, ταπών και καπακιών, από κοινά μέταλλα

25.92.13
25.92.13.01
25.93.1
25.93.12
25.93.13

Κατασκευή μεταλλικών πωμάτων
Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
Κατασκευή συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα· συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόμοιων ειδών, από χαλκό ή αλουμίνιο, μη
ηλεκτρομονωμένων
Κατασκευή υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης, από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού· τεταμένων φύλλων μετάλλου, από
σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

25.93.14

Κατασκευή καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών

25.93.17

Κατασκευή αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους
Κατασκευή βελονών ραψίματος, βελονών πλεξίματος, σακοράφων, βελονακιών, κεντητηρίων και παρόμοιων ειδών για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή
χάλυβα· παραμανών και άλλων καρφιτσών, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.

25.93.18

Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

25.94.1

Κατασκευή κοχλιωτών συνδετήρων, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.

25.94.11
25.94.11.01

Κατασκευή στριφονιών, βιδών και περικοχλίων (παξιμαδιών), από σίδηρο ή χάλυβα

25.94.12

Κατασκευή μη κοχλιωτών συνδετήρων, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.

25.94.13

Κατασκευή μη κοχλιωτών και κοχλιωτών συνδετήρων, από χαλκό
Κατασκευή μεταλλικών ειδών για το μπάνιο και την κουζίνα

25.99.1
25.99.11

Κατασκευή νεροχυτών, νιπτήρων, μπανιέρων και άλλων ειδών υγιεινής και μερών τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο

25.99.12

Κατασκευή επιτραπέζιων, μαγειρικών ή οικιακών σκευών και μερών τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο
Κατασκευή χρηματοκιβώτιων, πορτών θωρακισμένων και χωρισμάτων για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοιων ειδών, από
κοινά μέταλλα

25.99.21
25.99.21.01
25.99.22
25.99.23

Κατασκευή χρηματοκιβώτιων από βασικά μέταλλα
Κατασκευή κουτιών ταξινόμησης, θηκών για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφιδοθηκών, θηκών σφραγίδων και παρόμοιου υλικού και ειδών γραφείου, από
κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου
Κατασκευή εξαρτημάτων για εξώφυλλα (ντοσιέ) ή φακέλους κινητών φύλλων, συνδετήρων εγγράφων και παρόμοιων ειδών γραφείου, καθώς και
συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες, από κοινά μέταλλα
Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών, από κοινά μέταλλα

25.99.24
25.99.24.01

Κατασκευή μεταλλικών κορνιζών
Κατασκευή κλείστρων, συναρμογών τους, πορπών, πορπών-κλείστρων, πορπών με περόνη (αγκραφών), αγκίστρων, κοπιτσών και παρόμοιων ειδών, από
κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα ή για κάθε κατασκευή· καψουλιών σωληνωτών ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα· χαντρών και πούλιων,
από κοινά μέταλλα

25.99.25
25.99.25.01

Κατασκευή μεταλλικών θηλυκωμάτων και παρόμοιων ειδών

25.99.25.02

Παραγωγή άλλων λευκοσιδηρών προϊόντων

25.99.25.03

Παραγωγή άλλων ορειχάλκινων προϊόντων

25.99.29.01

Κατασκευή διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα

25.99.29.02

Κατασκευή ειδών διακόσμησης από ορείχαλκο

25.99.29.03

Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών
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25.99.29.04

Κατασκευή μεταλλικών κουρτινόβεργων

25.99.29.05

Κατασκευή μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως, άλλων από δομικά

25.99.29.06

Κατασκευή μεταλλικών σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ

25.99.29.07

Κατασκευή πινακίδων οδικής σήμανσης

25.99.29.08

Κατασκευή σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο
Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών τους

31.01.1

Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία και καταστήματα

31.01.11

Κατασκευή ξύλινων επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία

31.01.12
31.01.12.01

Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

31.01.12.02

Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
Κατασκευή ξύλινων επίπλων για καταστήματα

31.01.13
31.01.13.01

Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

31.01.13.02

Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.02.1

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.02.10
31.02.10.01

Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

31.02.10.02

Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων· στρωμάτων

31.03.1

Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων

31.03.11
31.03.11.01

Κατασκευή σομιέδων
Κατασκευή στρωμάτων, εκτός από τα στηρίγματα στρωμάτων

31.03.12
31.03.12.01

Κατασκευή στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)
Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους

31.09.1

Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.

31.09.11

Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και στο καθιστικά

31.09.12
31.09.12.01

Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

31.09.12.02

Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
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31.09.12.03

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή κρεβατιών
Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.

31.09.13
31.09.13.01

Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

31.09.13.02

Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
Κατασκευή επίπλων από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά (όπως π.χ. από καλάμια, λυγαριές ή μπαμπού)

31.09.14
31.09.14.01

Κατασκευή πλεκτών επίπλων
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής άλλων επίπλων

31.09.9
31.09.91

Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων

31.09.92

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων)
31.09.92.01

Υπηρεσίες αποκατάστασης και ανακαίνισης επίπλων

31.09.92.02

Υπηρεσίες στίλβωσης επίπλων (λουστραδόρου)

31.09.92.03

Υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων

31.09.92.04

Υπηρεσίες ψεκασμού, λουστραρίσματος, βερνικώματος, επιχρύσωσης και βαψίματος επίπλων
Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.12.1

Επεξεργασία βιομηχανικών διαμαντιών, κατεργασμένων· σκονών φυσικών ή συνθετικών πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων

32.12.12
32.12.12.01

Κατασκευή ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους· ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους

32.12.13

32.12.14

Υπηρεσίες αδαμαντόδεσης, επεξεργασίας και λείανσης βιομηχανικών διαμαντιών

32.12.13.01

Κατασκευή ειδών από άργυρο

32.12.13.02

Κατασκευή ειδών χρυσοχοΐας

32.12.13.03

Κατασκευή εξαρτημάτων για κοσμήματα από άργυρο (σύρματος, φύλλων, σωλήνων, χυτών κλπ)

32.12.13.04

Κατασκευή εξαρτημάτων χρυσοχοΐας (σύρματος, φύλλων, σωλήνων, χυτών κλπ)

32.12.13.05

Κατασκευή σκευών από άργυρο

32.12.13.06

Κατασκευή χρυσών καδενών

32.12.13.07

Κατασκευή χρυσών και αργυρών κοσμημάτων
Κατασκευή άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα· ειδών από φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους
Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.13.1
32.13.10

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
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32.13.10.01
32.20.1

Κατασκευή κοσμημάτων από πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, όστρακα, μη πολύτιμες πέτρες, κοινά μέταλλα και άλλα υλικά
Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών·
μηχανισμών για μουσικά κουτιά

32.20.11

Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων

32.20.12
32.20.13

Κατασκευή άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων
Κατασκευή εκκλησιαστικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, αρμόνιων και παρόμοιων οργάνων· ακορντεόν και παρόμοιων οργάνων· φυσαρμόνικων·
πνευστών οργάνων

32.20.14

Κατασκευή μουσικών οργάνων ή οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, ο ήχος των οποίων παράγεται ή πρέπει να ενισχύεται με ηλεκτρικά μέσα

32.20.15

Κατασκευή άλλων μουσικών οργάνων

32.20.16

Κατασκευή μετρονόμων, διαπασών και πνευστών διαπασών· μηχανισμών για μουσικά κουτιά· χορδών μουσικών οργάνων
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων

32.20.2

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων

32.20.20

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.30.1
32.30.11

Κατασκευή χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για χιονοπέδιλα, εκτός υποδημάτων· παγοπέδιλων και τροχοπέδιλων· μερών τους

32.30.12

Κατασκευή χιονοπέδιλων

32.30.13

Κατασκευή πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα
Κατασκευή ειδών και εξοπλισμού γυμναστηρίων ή αθλητικών ειδών και αθλητικού εξοπλισμού

32.30.14
32.30.14.01

Κατασκευή οργάνων γυμναστικής

32.30.14.02

Κατασκευή ρακετών αντισφαίρισης

32.30.15

Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες· κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας

32.30.16

Κατασκευή καλαμιών ψαρέματος, άλλων σύνεργων ψαρέματος με πετονιά· ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.
Κατασκευή κουκλών που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις· παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις· μερών τους

32.40.1
32.40.11

Κατασκευή κουκλών που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις

32.40.12

Κατασκευή παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις

32.40.13

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για κούκλες που αναπαριστούν ανθρώπινες υπάρξεις
Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών

32.40.2
32.40.20
32.40.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών
Κατασκευή άλλων παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών μουσικών οργάνων
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

32.40.31

Κατασκευή τροχοφόρων παιχνιδιών σχεδιασμένων για να επιβαίνουν παιδιά· καροτσιών για κούκλες

32.40.32

Κατασκευή συναρμολογούμενων παιχνιδιών-σπαζοκεφαλιών

32.40.39

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους π.δ.κ.α.
Κατασκευή άλλων παιχνιδιών

32.40.4

Κατασκευή παιγνιόχαρτων (τραπουλών)
Κατασκευή ειδών για σφαιριστήρια, ειδών για λούνα παρκ, για επιτραπέζια παιχνίδια ή για παιχνίδια συναναστροφής· άλλων παιχνιδιών που λειτουργούν με
νομισματοδέκτη ή με δισκέτα

32.40.41
32.40.42
32.40.42.01

Κατασκευή μπιλιάρδων
Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού

35.30.2

Υπηρεσίες παροχής πάγου, συμπεριλαμβανομένου του πάγου για ψυκτικούς (δηλαδή για μη διατροφικούς) σκοπούς

35.30.21
35.30.21.01

Παραγωγή παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες

35.30.21.02

Παραγωγή πάγου μη βρώσιμου (περιλαμβανομένου του θρυμματισμένου πάγου), για ψύξη
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Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων

18.11.1

Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων

18.11.10

Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης

18.12.1

Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματόσημων, χαρτόσημων, τίτλων, ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφαλείας και συναφών ειδών

18.12.11
18.12.11.01

Εκτύπωση καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία

18.12.12

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

18.12.13

Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα
Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών
δελταρίων

18.12.14
18.12.14.01

Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ)

18.12.15

Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων

18.12.16

Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.

18.12.19
18.12.19.01

Εργασίες εκτύπωσης με χρυσό

18.12.19.02

Υπηρεσίες εκτύπωσης υφασμάτων

18.12.19.03

Υπηρεσίες μεταξοτυπίας

18.12.19.04

Υπηρεσίες σταμπώματος ή επικόλλησης χαλκομανίας επί ενδυμάτων
Υπηρεσίες προεκτύπωσης

18.13.1

Υπηρεσίες προεκτύπωσης

18.13.10

18.13.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

18.13.10.01

Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης

18.13.10.02

Υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων

18.13.10.03

Υπηρεσίες στερεοτυπίας

18.13.10.04

Υπηρεσίες στοιχειοθεσίας

18.13.10.05

Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος

18.13.10.06

Υπηρεσίες φωτοσύνθεσης

18.13.10.07

Υπηρεσίες φωτοτσιγκογραφίας και αναπαραγωγής φιλμ
Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία
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Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία

18.13.20
18.13.20.01

Υπηρεσίες παραγωγής μεταξοτυπιών & άλλων παρεμφερών αγαθών

18.13.20.02

Υπηρεσίες στοιχειοχυτήριου

18.13.20.03

Υπηρεσίες χρωματοτυπογραφείου ή λιθογραφείου
Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση

18.13.3

18.13.30.02

Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση
Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων, σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών
σχεδιαγραμμάτων]
Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων (π.χ. βελτίωση, επιλογή, διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων αποθηκευμένων σε φορείς ηλεκτρονικής επεξεργασίας
δεδομένων), συναφών με την εκτύπωση

18.13.30.03

Υπηρεσίες κασετίστα

18.13.30
18.13.30.01

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.14.1

18.14.10.01

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη
αποτύπωση, κόλληση και διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα)

18.14.10.02

Εργασίες επαναδεσίματος εντύπων

18.14.10.03

Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, σύνθεσης, συρραφής, κόλλησης, διαταξινόμησης, παραραφής, δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία, ξακρίσματος εντύπων

18.14.10

Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης

18.20.1
18.20.10

Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης
Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής

18.20.2
18.20.20

Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής
Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού

18.20.3
18.20.30

Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού
Έκδοση έντυπων βιβλίων

58.11.1
58.11.11

Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου

58.11.12

Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου

58.11.13

Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων

58.11.14

Έκδοση έντυπων λεξικών και εγκυκλοπαιδειών
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58.11.15

Έκδοση έντυπων ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες

58.11.16

Έκδοση έντυπων χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, σε άλλη μορφή εκτός βιβλίου

58.11.19

Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών
Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα

58.11.2
58.11.20

Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα
Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων

58.11.3
58.11.30

Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων
Έκδοση έντυπων εφημερίδων

58.13.1
58.13.10

Έκδοση έντυπων εφημερίδων
Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων

58.13.2
58.13.20

Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων
Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

58.14.1
58.14.11

Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος

58.14.12

Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου

58.14.19

Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους
Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους

58.14.2
58.14.20

Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους
Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων

58.19.1
58.19.11

Έκδοση έντυπων ταχυδρομικών δελταρίων, καρτών με ευχές και παρόμοιων

58.19.12

Έκδοση έντυπων εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών

58.19.13
58.19.14

Έκδοση έντυπων χαλκομανιών και ημερολόγιων
Έκδοση έντυπων ασφράγιστων γραμματόσημων, χαρτόσημων και παρόμοιων· χαρτοσημασμένου χαρτιού· επιταγών· χαρτονομισμάτων, τίτλων μετοχών,
μερισμάτων ή ομολόγων και παρόμοιων έγγραφων τίτλων

58.19.15

Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών

58.19.19

Έκδοση άλλου έντυπου υλικού
Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου

58.19.2
58.19.21

Παραγωγή επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου για ενηλίκους

58.19.29

Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου π.δ.κ.α.
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Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου· παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων

59.20.1
59.20.11

Υπηρεσίες ηχογράφησης

59.20.12

Υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου

59.20.13

Παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων
Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων

59.20.3
59.20.31

Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής

59.20.32

Υπηρεσίες παραγωγής παρτιτούρων σε ηλεκτρονική μορφή

59.20.33

Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα

59.20.34

Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία

73.11.1

Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης

73.11.11
73.11.11.01

Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων

73.11.11.02

Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών

73.11.11.03

Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά

73.11.11.04

Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών

73.11.11.05

Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών
Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης

85.10.1

Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης

85.10.10

Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης

85.51.1

Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης

85.51.10
85.51.10.01

Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές)

85.51.10.02

Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ

85.51.10.03

Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων

85.51.10.08

Υπηρεσίες σχολής ιππασίας
Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης

85.52.1

Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού

85.52.11
85.52.11.01

Υπηρεσίες σχολών χορού
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85.52.11.02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσίες καθηγητή χορού
Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής

85.52.12
85.52.12.01

Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής

85.52.12.02

Υπηρεσίες ωδείου
Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών

85.52.13
85.52.13.01

Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής
Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης

85.52.19
85.52.19.01

Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής
Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.10.1

Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.10.10

Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.20.1
87.20.11

Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.20.12

Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ενήλικες που πάσχουν από νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και αναπήρους

87.30.1

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε ηλικιωμένους

87.30.11
87.30.11.01

Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας

87.30.12

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε παιδιά και νέους με αναπηρίες

87.30.13

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε ενήλικες με αναπηρίες
Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

88.10.1

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

88.10.11
88.10.11.01

Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωμένους

88.10.12

Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων

88.10.13

Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες

88.10.14

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες

88.10.15

Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά

88.91.1
88.91.11

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία
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Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία

88.91.12

Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών

88.91.13
88.91.13.01

Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου

88.91.13.02

Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
Καλλιτεχνική δημιουργία

90.03.1

Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος

90.03.11
90.03.11.01

Υπηρεσίες αγιογράφου

90.03.11.02

Υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης

90.03.11.03

Υπηρεσίες γλύπτη

90.03.11.05

Υπηρεσίες ζωγράφου

90.03.11.08

Υπηρεσίες ξυλογλύπτη

90.03.11.10

Υπηρεσίες σκιτσογράφου

90.03.11.13

Υπηρεσίες συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού

90.03.11.14

Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης

90.03.11.15

Υπηρεσίες τοιχογραφίας

90.03.11.16

Υπηρεσίες χαράκτη
Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων

91.02.1

Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων

91.02.10

Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

93.29.1

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών

93.29.11
93.29.11.04

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)

93.29.11.06

Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.

93.29.2

Υπηρεσίες θεαμάτων με πυροτεχνήματα και θεαμάτων "ήχος και φως"

93.29.21
93.29.21.01

Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως

93.29.21.02

Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)

93.29.21.03

Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου
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CPA
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CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ NACE
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.

