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ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ
Βιομησανία ηποθίμυν

10

Παξαγσγή αιαηηνύ θαηάιιεινπ γηα ηξόθηκα

10.84.3
10.84.30

Παξαγσγή αιαηηνύ θαηάιιεινπ γηα ηξόθηκα
10.84.30.01 Επεμεξγαζία θαη θαζαξηζκόο αιαηηνύ (αιαηνηξηβείν)

Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθώλ

10.9

Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθώλ γηα δώα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα

10.91

Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθώλ γηα δώα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα, εθηόο από ρνλδξάιεπξα θαη
ζβόινπο ηξηθπιιηνύ

10.91.1
10.91.10

Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθώλ γηα δώα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα, εθηόο από ρνλδξάιεπξα θαη ζβόινπο ηξηθπιιηνύ
10.91.10.01 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ ηρζπνηξνθώλ

Ποηοποιία
Πνηνπνηία

11
11.0

Απόζηαμε, αλαθαζαξηζκόο θαη αλάκημε αιθννινύρσλ πνηώλ

11.01

Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινύρσλ πνηώλ

11.01.1
11.01.10

Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινύρσλ πνηώλ

Παπαγυγή κλυζηοχθανηοςπγικϊν ςλϊν

13

Καηαζθεπή ρνληξώλ θαη ιεπηώλ ζρνηληώλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπώλ

13.94

Καηαζθεπή θνξδνληώλ, ζρνηληώλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπώλ, εθηόο από ππνιείκκαηα

13.94.1
13.94.11

13.94.12

Καηαζθεπή ζπάγγσλ, θνξδνληώλ, ζρνηληώλ θαη θαισδίσλ, από γηνύηα ή άιιεο πθαληηθέο ίλεο από ζηειέρε θπηώλ
13.94.11.02 Καηαζθεπή ζρνηληώλ θαη ζπάγγσλ, από θάζε ύιε
Καηαζθεπή δηρηπώλ κε θόκπνπο από ζπάγγνπο, θνξδόληα ή ζρνηληά, έηνηκσλ δηρηπώλ από πθαληηθέο ύιεο· εηδώλ από λήκαηα, ισξίδεο
π.δ.θ.α.
13.94.12.01 Καηαζθεπή αξηαλώλ από ζρνηληά

Παξαγσγή ξαθώλ, άρξεζησλ ζπάγγσλ, θνξδνληώλ, ζρνηληώλ θαη θαισδίσλ θαη θζαξκέλσλ εηδώλ από πθαληηθά πιηθά

13.94.2
13.94.20

Παξαγσγή ξαθώλ, άρξεζησλ ζπάγγσλ, θνξδνληώλ, ζρνηληώλ θαη θαισδίσλ θαη θζαξκέλσλ εηδώλ από πθαληηθά πιηθά

13.94.99

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θνξδνληώλ, ζρνηληώλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπώλ

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θνξδνληώλ, ζρνηληώλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπώλ

13.94.9

Βιομησανία ξωλος και καηαζκεςή πποφψνηυν απψ ξωλο και θελλψ, εκηψρ απψ έπιπλα· καηαζκεςή
ειδϊν καλαθοποιίαρ και ζπαπηοπλεκηικήρ
Πξηόληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκόο μύινπ

16
16.1

Πξηόληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκόο μύινπ

16.10

Παξαγσγή μπιείαο ζπλερώο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο· μπιόκαιινπ· μπιάιεπξνπ·
μπιείαο ζε πειεθνύδηα ή ζε κόξηα

16.10.2

16.10.21

Παξαγσγή μπιείαο, ζπλερώο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζαλίδεο
θαη ηα περάθηα γηα παξθέηα, κε ζπλαξκνινγεκέλα θαη νη πήρεηο από απιό μύιν ή κε γιπθέο γηα πιαίζηα θαη θαινύπηα

Παξαγσγή αθαηέξγαζηεο μπιείαο· ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζώλ) ζηδεξνδξόκσλ ή ηξνρηνδξόκσλ από μύιν, εκπνηηζκέλεο ή
θαηά άιιν ηξόπν επεμεξγαζκέλεο

16.10.3
16.10.31

Παξαγσγή μπιείαο ζε θπζηθή θαηάζηαζε, επεμεξγαζκέλεο κε ρξώκα, βαθή, θξεόδσην ή άιια ζπληεξεηηθά

Τπεξεζίεο μήξαλζεο, εκπνηηζκνύ ή ρεκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ μύινπ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο μπιείαο πξηνληζκέλεο θαη πιαληζκέλεο

16.10.9
16.10.91

Τπεξεζίεο μήξαλζεο, εκπνηηζκνύ ή ρεκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ μύινπ
16.10.91.01 Υπεξεζίεο απνμήξαλζεο μύινπ

16.10.99

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο μπιείαο πξηνληζκέλεο θαη πιαληζκέλεο

Καηαζθεπή πξντόλησλ από μύιν θαη θειιό θαη εηδώλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο

16.2

Καηαζθεπή αληηθνιιεηώλ (θόληξα-πιαθέ) θαη άιισλ πιαθώλ κε βάζε ην μύιν

16.21

Καηαζθεπή αληηθνιιεηώλ (θόληξα πιαθέ), επελδπκέλσλ μπιόθπιισλ (θαπιακά) θαη παξόκνηαο επηθνιιεηήο μπιείαο·
κνξηνζαλίδσλ θαη παξόκνησλ ζαλίδσλ από μύιν ή άιια μπιώδε πιηθά

16.21.1
16.21.11

Καηαζθεπή αληηθνιιεηώλ (θόληξα πιαθέ), επελδπκέλσλ μπιόθπιισλ (θαπιακά) θαη παξόκνηαο επηθνιιεηήο μπιείαο, από κπακπνύ

16.21.12

Καηαζθεπή άιισλ αληηθνιιεηώλ, επελδπκέλσλ μπιόθπιισλ (θαπιακά) θαη παξόκνηαο επηθνιιεηήο μπιείαο

16.21.13

Καηαζθεπή κνξηνζαλίδσλ θαη παξόκνησλ ζαλίδσλ από μύιν ή άιια μπιώδε πιηθά

16.21.14

Καηαζθεπή πιαθώλ-δηαθξαγκάησλ από ίλεο μύινπ ή άιιεο μπιώδεηο ύιεο

16.21.21

Καηαζθεπή επελδπκέλσλ μπιόθπιισλ θαη θύιισλ γηα αληηθνιιεηά θαη άιιεο μπιείαο πξηνληζκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή
απνθινησκέλεο, πάρνπο <= 6mm

16.21.22

Καηαζθεπή ζπκππθλσκέλεο μπιείαο, ζε θύβνπο, πιάθεο, ηαηλίεο ή είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο

Καηαζθεπή επελδπκέλσλ μπιόθπιισλ- θύιισλ γηα αληηθνιιεηά· ζπκππθλσκέλεο μπιείαο

16.21.2

Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) γηα θύιια θαη ζαλίδεο· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο επελδπκέλσλ μπιόθπιισλ θαη ζαλίδσλ κε βάζε ην μύιν

16.21.9
16.21.91

Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) γηα θύιια θαη ζαλίδεο

16.21.99

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επελδπκέλσλ μπιόθπιισλ θαη ζαλίδσλ κε βάζε ην μύιν

Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνύκελσλ δαπέδσλ παξθέ

16.22

Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνύκελσλ ζαλίδσλ δαπέδσλ παξθέ

16.22.1
16.22.10

Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνύκελσλ ζαλίδσλ δαπέδσλ παξθέ
16.22.10.01 Καηαζθεπή μύιηλσλ παξθέησλ
16.22.10.02 Καηαζθεπή μύιηλσλ παησκάησλ

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζπλαξκνινγνύκελσλ δαπέδσλ παξθέ

16.22.9
16.22.99

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζπλαξκνινγνύκελσλ δαπέδσλ παξθέ

Καηαζθεπή μύιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβώηησλ

16.24

Καηαζθεπή μύιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβώηησλ

16.24.1
16.24.11

Καηαζθεπή πιαηζίσλ ζηνηβαζίαο πιηθώλ (παιεηώλ), θηβσηηνεηδώλ πιαηζίσλ ζηνηβαζίαο θαη άιισλ ζαλίδσλ κεηαθνξάο θνξηίσλ, από μύιν

16.24.13

Καηαζθεπή άιισλ μύιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη κεξώλ ηνπο

1
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16.24.13.01 Καηαζθεπή θνπηηώλ από ιεπηό μύιν

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο μύιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβώηησλ

16.24.9
16.24.99

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο μύιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβώηησλ

Καηαζθεπή άιισλ πξντόλησλ από μύιν· θαηαζθεπή εηδώλ από θειιό θαη εηδώλ θαιαζνπνηίαο θαη
ζπαξηνπιεθηηθήο

16.29
16.29.13
16.29.14

Καηαζθεπή μύιηλσλ ςεθηδνζεηεκάησλ θαη ελζεηηθήο μύιηλεο δηαθόζκεζεο επίπισλ, ζεθώλ γηα θνζκήκαηα ή καραηξνπίξνπλα, αγαικαηίσλ
θαη άιισλ δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ, από μύιν
Καηαζθεπή μύιηλσλ θνξληδώλ γηα πίλαθεο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίεο, θαζξέπηεο ή παξόκνηα αληηθείκελα, θαη άιισλ εηδώλ από μύιν
16.29.14.04 Καηαζθεπή μύιηλσλ ζθαιώλ

Καηαζθεπή εηδώλ από θειιό, άρπξν ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο· εηδώλ θαιαζνπιεθηηθήο

16.29.2
16.29.21
16.29.22

Καηαζθεπή θπζηθνύ θειινύ, πνπ ηνπ έρεη αθαηξεζεί ε εμσηεξηθή θξνύζηα ή ρνλδξηθά ηεηξαγσληζκέλνπ ή ζε θύβνπο, πιάθεο, θύιια ή
ηαηλίεο· θειινύ ζε ζξαύζκαηα, θόθθνπο ή ζθόλε· ππνιεηκκάησλ θειινύ
Καηαζθεπή αληηθεηκέλσλ από θπζηθό θειιό
16.29.22.01 Καηαζθεπή πσκάησλ από θειιό

16.29.23

Καηαζθεπή θύβσλ, πιαθώλ, θύιισλ θαη ηαηληώλ, πιαθαθηώλ θάζε ζρήκαηνο, ζπκπαγώλ θπιίλδξσλ, από ζπζζσκαησκέλν θειιό

16.29.24

Καηαζθεπή ζπζζσκαησκέλνπ θειινύ· εηδώλ από ζπζζσκαησκέλν θειιό π.δ.θ.α.

16.29.25

Καηαζθεπή κεηαπνηεκέλσλ εηδώλ από άρπξν, ζπάξην ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο· εηδώλ θαιαζνπιεθηηθήο
16.29.25.01 Καηαζθεπή θνθηληώλ θαη ςαζώλ
16.29.25.02 Καηαζθεπή πιεθηώλ εηδώλ, εθηόο από έπηπια

Παπαγυγή άλλυν μη μεηαλλικϊν οπςκηϊν πποφψνηυν
Καηαζθεπή άιισλ πξντόλησλ πνξζειάλεο θαη θεξακηθήο

23
23.4

Καηαζθεπή θεξακηθώλ εηδώλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθώλ δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ

23.41

Καηαζθεπή θεξακηθώλ εηδώλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθώλ δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ

23.41.1
23.41.12

Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ ζθεπώλ, καγεηξηθώλ ζθεπώλ, άιισλ νηθηαθώλ εηδώλ θαη εηδώλ θαιισπηζκνύ εθηόο από πνξζειάλε
23.41.12.01 Καηαζθεπή πήιηλσλ αγγείσλ γεληθά, ρσξίο δηαθόζκεζε
23.41.12.03 Καηαζθεπή πηλαθίσλ, αγγείσλ θιπ, από θεξακηθέο ύιεο εθηόο από πνξζειάλε

23.41.13

Καηαζθεπή αγαικαηηδίσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ δηαθόζκεζεο από θεξακηθή ύιε
23.41.13.01 Καηαζθεπή δηαθνζκεηηθώλ πηλαθηδίσλ από θεξακηθέο ύιεο εθηόο από πνξζειάλε

Καηαζκεςή λοιποω εξοπλιζμοω μεηαθοπϊν
Ναππήγεζε πινίσλ θαη ζθαθώλ

30
30.1

Ναππήγεζε πινίσλ θαη πισηώλ θαηαζθεπώλ

30.11

Ναππήγεζε πινίσλ θαη παξόκνησλ ζθαθώλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηώλ ή εκπνξεπκάησλ

30.11.2
30.11.21

Ναππήγεζε θξνπαδηεξόπινησλ, ζθαθώλ εθδξνκώλ θαη παξόκνησλ ζθαθώλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηώλ· νρεκαηαγσγώλ

Ναππήγεζε αιηεπηηθώλ ζθαθώλ θαη άιισλ εηδηθώλ ζθαθώλ

30.11.3
30.11.31

Ναππήγεζε αιηεπηηθώλ ζθαθώλ· πινίσλ-εξγνζηάζησλ θαη άιισλ ζθαθώλ γηα ηελ θαηεξγαζία ή ηε ζπληήξεζε αιηεπηηθώλ πξντόλησλ

30.11.32

Ναππήγεζε άιισλ ζθαθώλ κε κεηαθνξάο θνξηίσλ

30.11.33

Ναππήγεζε βπζνθόξσλ· πινίσλ-θάξσλ, πισηώλ γεξαλώλ· άιισλ ζθαθώλ

30.11.40

Ναππήγεζε παξάθηησλ ζθαθώλ θαη ππνδνκήο

Ναππήγεζε παξάθηησλ ζθαθώλ θαη ππνδνκήο

30.11.4

Ναππήγεζε άιισλ πισηώλ θαηαζθεπώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδηώλ, πισηώλ δεμακελώλ, ζηεγαλώλ
θηβσηίσλ, πξνζδεηήξσλ πινίσλ, ζεκαληήξσλ, πισηώλ πθαινδεηθηώλ)

30.11.5
30.11.50

Ναππήγεζε άιισλ πισηώλ θαηαζθεπώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδηώλ, πισηώλ δεμακελώλ, ζηεγαλώλ θηβσηίσλ, πξνζδεηήξσλ
πινίσλ, ζεκαληήξσλ, πισηώλ πθαινδεηθηώλ)

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο, αλαθαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνύ πινίσλ, πισηώλ εμεδξώλ θαη θαηαζθεπώλ· εξγαζίεο
ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο πινίσλ θαη πισηώλ θαηαζθεπώλ

30.11.9
30.11.91

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο θαη αλαθαηαζθεπήο πινίσλ θαη πισηώλ εμεδξώλ θαη θαηαζθεπώλ

30.11.92

Τπεξεζίεο εμνπιηζκνύ πινίσλ θαη πισηώλ εμεδξώλ θαη θαηαζθεπώλ
30.11.92.01 Υπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο εμσιέκβησλ κεραλώλ

30.11.99

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο πινίσλ θαη πισηώλ θαηαζθεπώλ

Ναππήγεζε ζθαθώλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνύ

30.12

Ναππήγεζε ζθαθώλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνύ

30.12.1
30.12.11

Ναππήγεζε ηζηηνθόξσλ (εθηόο ησλ θνπζθσηώλ) γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκό, κε ή ρσξίο βνεζεηηθό θηλεηήξα

30.12.12

Ναππήγεζε θνπζθσηώλ ζθαθώλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκό

30.12.19

Ναππήγεζε άιισλ ζθαθώλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκό· θσπήιαησλ βαξθώλ θαη θαλό

30.12.99

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζθαθώλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνύ

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζθαθώλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνύ

30.12.9

Άλλερ μεηαποιηηικέρ δπαζηηπιψηηηερ
Καηαζθεπή κνπζηθώλ νξγάλσλ

32
32.2

Καηαζθεπή κνπζηθώλ νξγάλσλ

32.20

Καηαζθεπή πηάλσλ θαη άιισλ έγρνξδσλ θαη πλεπζηώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ, ειεθηξηθώλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ,
κεηξνλόκσλ, δηαπαζώλ· κεραληζκώλ γηα κνπζηθά θνπηηά

32.20.1
32.20.12

Καηαζθεπή άιισλ έγρνξδσλ κνπζηθώλ νξγάλσλ

Δπιζκεςή και εγκαηάζηαζη μησανημάηυν και εξοπλιζμοω
Δπηζθεπή κεηαιιηθώλ πξντόλησλ, κεραλεκάησλ θαη εηδώλ εμνπιηζκνύ

33
33.1

Δπηζθεπή κεραλεκάησλ

33.12

Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο

33.12.1
33.12.11

Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθώλ, νρεκάησλ θαη ησλ δηθύθισλ
33.12.11.01 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ πινίσλ

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε πινίσλ θαη ζθαθώλ

33.15
33.15.1

Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ θαη ζθαθώλ

2
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Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ θαη ζθαθώλ
33.15.10.01 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζθαθώλ αλαςπρήο, ιέκβσλ θαη κεραλώλ ζαιάζζεο
33.15.10.02 Υπεξεζίεο θαζαξηζκνύ ή ρξσκαηηζκνύ πινίσλ
33.15.10.03 Υπεξεζίεο κεραλνπξγηθώλ επηζθεπώλ πινίσλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπο
33.15.10.04 Υπεξεζίεο ππνβξύρησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ

Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο

33.20.3

Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνληθνύ θαη νπηηθνύ εμνπιηζκνύ

33.20.4
33.20.42

Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο επαγγεικαηηθνύ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ

33.20.50

Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ

35.30.21

Τπεξεζίεο παξνρήο πάγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πάγνπ γηα ςπθηηθνύο (δειαδή γηα κε δηαηξνθηθνύο) ζθνπνύο

Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ

33.20.5

Τπεξεζίεο παξνρήο πάγνπ· ππεξεζίεο παξνρήο ςπρξνύ αέξα θαη λεξνύ

35.30.2

35.30.21.01 Παξαγσγή παγαθηώλ βξώζηκσλ, ζε θύβνπο ή ληθάδεο
35.30.21.02 Παξαγσγή πάγνπ κε βξώζηκνπ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζξπκκαηηζκέλνπ πάγνπ), γηα ςύμε

Δ

ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ· ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΞΤΓΗΑΝΖ

36
36.0

Σςλλογή, επεξεπγαζία και παποσή νεποω
πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνύ
πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνύ

36.00

Παξνρή θπζηθνύ λεξνύ

36.00.1
36.00.11

Παξνρή πόζηκνπ λεξνύ
36.00.11.01 Υπεξεζίεο δηαλνκήο λεξνύ κε βπηίν

36.00.12

Παξνρή κε πόζηκνπ λεξνύ

36.00.20

Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο λεξνύ κέζσ αγσγώλ

Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο λεξνύ κέζσ αγσγώλ

36.00.2

36.00.20.01 Υπεξεζίεο αθαιάησζεο ζαιαζζηλνύ λεξνύ
36.00.20.02 Υπεξεζίεο επεμεξγαζίαο λεξνύ κε θίιηξα ή άιια κέζα

Δπεξεπγαζία λςμάηυν
Δπεμεξγαζία ιπκάησλ

37
37.0

Δπεμεξγαζία ιπκάησλ

37.00

Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ

37.00.1
37.00.11
37.00.12

Τπεξεζίεο απνθνκηδήο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ βόζξσλ θαη ζεπηηθώλ δεμακελώλ
37.00.12.01 Υπεξεζίεο δηάζεζεο ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ

Σςλλογή, επεξεπγαζία και διάθεζη αποππιμμάηυν· ανάκηηζη ςλικϊν
πιινγή απνξξηκκάησλ

38
38.1

πιινγή κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.11

Τπεξεζίεο ζπιινγήο αρξεζηεπκέλσλ εηδώλ, γηα απνζπλαξκνιόγεζε

38.11.4
38.11.41

Τπεξεζίεο ζπιινγήο ζθαθώλ θαη άιισλ πισηώλ θαηαζθεπώλ πξνο δηάιπζε

Γπαζηηπιψηηηερ εξςγίανζηρ και άλλερ ςπηπεζίερ για ηη διασείπιζη αποβλήηυν
Γξαζηεξηόηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ

39
39.0

Γξαζηεξηόηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ

39.00

Τπεξεζίεο εμπγίαλζεο θαη θαζαξηζκνύ

39.00.1

39.00.12.01 Υπεξεζίεο θαζαξηζκνύ θαη απνξξύπαλζεο ζαιάζζησλ πεξηνρώλ

Σ

ΚΑΣΑΚΔΤΔ

42
42.9

Έπγα πολιηικοω μησανικοω
Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ
Καηαζθεπή πδξαπιηθώλ θαη ιηκεληθώλ έξγσλ

42.91
42.91.20

Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα παξάθηηεο θαη ιηκεληθέο θαηαζθεπέο, θξάγκαηα, πδαηνθξάθηεο (θιεηζηάδεο) θαη ζπλαθείο πδξνκεραληθέο
θαηαζθεπέο
42.91.20.01 Εξγαζίεο βπζνθόξεζεο (αθαίξεζεο βξάρσλ θαη ιάζπεο)
42.91.20.02 Υπνβξύρηεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο από δύηεο, βαηξαράλζξσπνπο ή κε άιιεο κεζόδνπο

Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ π.δ.θ.α.

42.99

Άιιεο θαηαζθεπέο πνιηηηθνύ κεραληθνύ

42.99.1
42.99.12

Καηαζθεπέο αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο

Γξαζηεξηόηεηεο ειεθηξνινγηθώλ, πδξαπιηθώλ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ

43.2

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο

43.21

Δξγαζίεο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ

43.21.1
43.21.10

Δξγαζίεο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
43.21.10.02 Υπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξηθώλ θαισδηώζεσλ θαη εμαξηεκάησλ, κε δηάζεζε θαη πιηθώλ
43.21.10.03 Υπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξηθώλ θαισδηώζεσλ θαη εμαξηεκάησλ, ρσξίο δηάζεζε πιηθώλ
43.21.10.04 Υπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
43.21.10.05 Υπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ (ππξθαγηάο, αληηθιεπηηθώλ θιπ) ζε αθίλεηα

Ε

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ· ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ

47

Λιανικψ εμπψπιο, εκηψρ απψ ηο εμπψπιο μησανοκίνηηυν οσημάηυν και μοηοζικλεηϊν

3

ΔΘΝΗΚΔ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΔ CPA

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ
CPA

ΣΑΞΔΗ NACE

ΣΟΜΔΗ
ΚΛΑΓΟΗ NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.1

Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό

47.11

Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό

47.11.1
47.11.10

Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό
47.11.10.01 Ληαληθό εκπόξην super market, κε έκθαζε ζην εκπόξην ηξνθίκσλ
47.11.10.02 Ληαληθό εκπόξην βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ
47.11.10.03 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ δηαηξνθήο γεληθά
47.11.10.04 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ νηλνπαληνπσιείνπ
47.11.10.05 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ παληνπσιείνπ

Ληαληθό εκπόξην ηξνθίκσλ, πνηώλ θαη θαπλνύ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.2

Ληαληθό εκπόξην πνηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.25

Ληαληθό εκπόξην πνηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.25.2
47.25.26

Ληαληθό εκπόξην άιισλ πνηώλ
47.25.26.03 Ληαληθό εκπόξην παγαθηώλ βξώζηκσλ, ζε θύβνπο ή ληθάδεο

Ληαληθό εκπόξην αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.64

Ληαληθό εκπόξην αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.64.6
47.64.65

Ληαληθό εκπόξην αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ
47.64.65.03 Ληαληθό εκπόξην αζιεηηθώλ εηδώλ γεληθά
47.64.65.04 Ληαληθό εκπόξην αζιεηηθώλ ξνύρσλ, ζηνιώλ ζθη θαη καγηό θνιύκβεζεο θαη άιισλ ελδπκάησλ
47.64.65.05 Ληαληθό εκπόξην αιεμίπησησλ, (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεδαιηνπρνύκελα αιεμίπησηα) θαη ζηξνθόπησησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο
47.64.65.07 Ληαληθό εκπόξην άιισλ εηδώλ θαη εμνπιηζκνύ γηα αζιεηηζκό ή γηα ππαίζξηνπο αγώλεο, θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ θαη δεμακελώλ θσπειαζίαο
47.64.65.08 Ληαληθό εκπόξην άιισλ ζθαθώλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκό, θσπήιαησλ βαξθώλ θαη θαλό
47.64.65.10 Ληαληθό εκπόξην αλαπλεπζηηθώλ ζπζθεπώλ δπηώλ
47.64.65.14 Ληαληθό εκπόξην δηρηπώλ γηα αζιεηηζκό
47.64.65.15 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ αιηείαο γεληθά
47.64.65.16 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ θαη εμνπιηζκνύ γπκλαζηηθήο ή αζιεηηζκνύ
47.64.65.17 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ ππνβξύρηαο αιηείαο θαη παξόκνησλ εηδώλ
47.64.65.18 Ληαληθό εκπόξην ειίθσλ πινίσλ θαη ησλ πηεξπγίσλ ηνπο
47.64.65.19 Ληαληθό εκπόξην εμνπιηζκνύ ζαιάζζεο (βαηξαρνπέδηισλ, καζθώλ θαη παξόκνησλ
47.64.65.20 Ληαληθό εκπόξην εμσιέκβησλ θηλεηήξσλ γηα πξνώζεζε
47.64.65.21 Ληαληθό εκπόξην επηζώηξσλ (ειαζηηθώλ νρεκάησλ) θαη αεξνζαιάκσλ γηα πνδήιαηα
47.64.65.22 Ληαληθό εκπόξην ηζηηνθόξσλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκό
47.64.65.23 Ληαληθό εκπόξην θαιακηώλ ςαξέκαηνο, άιισλ ζπλέξγσλ ςαξέκαηνο κε πεηνληά, εηδώλ θπλεγηνύ ή ςαξέκαηνο π.δ.θ.α.
47.64.65.24 Ληαληθό εκπόξην θηλεηήξσλ γηα ζαιάζζηα πξνώζεζε θαη αληαιιαθηηθώλ ηνπο
47.64.65.31 Ληαληθό εκπόξην λαπηηιηαθώλ εηδώλ γεληθά, από απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ εξαζηηερληθή λαπηηιία
47.64.65.33 Ληαληθό εκπόξην μύιηλσλ ή πιαζηηθώλ ιέκβσλ
47.64.65.37 Ληαληθό εκπόξην πέδηισλ γηα ζαιάζζην ζθη, θπκαηνζαλίδσλ, ηζηηνζαλίδσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ γηα λαπηηθά αζιήκαηα
47.64.65.38 Ληαληθό εκπόξην πιαζηηθώλ ελδπκάησλ, όπσο δπηώλ
47.64.65.43 Ληαληθό εκπόξην ζπζθεπώλ ξαληάξ, ξαδηνλαπζηπινΐαο θαη ξαδηνηειερεηξηζκνύ, ζπζθεπώλ GPS
47.64.65.44 Ληαληθό εκπόξην ζρνηληώλ ή θνξδνληώλ γηα αζιεηηζκό
47.64.65.45 Ληαληθό εκπόξην ζσζηβίσλ ρηηώλσλ θαη ζσζηβίσλ
47.64.65.46 Ληαληθό εκπόξην πγξνύ θαη πεπηεζκέλνπ αέξα, γηα αζιεηηζκό
47.64.65.47 Ληαληθό εκπόξην πδξνγόλνπ, αξγνύ, ζπάλησλ αεξίσλ, αδώηνπ θαη νμπγόλνπ, γηα αζιεηηζκό
47.64.65.49 Ληαληθό εκπόξην θνπζθσηώλ ζθαθώλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκό

47.64.66

Ληαληθό εκπόξην εμνπιηζκνύ θαηαζθήλσζεο
47.64.66.01 Ληαληθό εκπόξην ηζηίσλ γηα ζθάθε, ηζηηνζαλίδσλ ή ηζηηνθόξσλ νρεκάησλ, άιισλ ζθελώλ θαη εηδώλ θαηαζθήλσζεο

Ληαληθό εκπόξην άιισλ εηδώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.7

Άιιν ιηαληθό εκπόξην θαηλνύξγησλ εηδώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.78

Άιιν ιηαληθό εκπόξην θαηλνύξγησλ εηδώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.78.8
47.78.86

Ληαληθό εκπόξην άιισλ κε εδώδηκσλ θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ π.δ.θ.α.
47.78.86.07 Ληαληθό εκπόξην άιισλ πιαζηηθώλ πξντόλησλ ζπζθεπαζίαο
Ληαληθό εκπόξην δηρηπώλ κε θόκπνπο από ζπάγγνπο, θνξδνληώλ ή ζρνηληώλ, έηνηκσλ δηρηπώλ, από πθαληηθά πιηθά, εηδώλ από λήκαηα, ισξίδσλ
47.78.86.14 π.δ.θ.α.

Ζ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
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Πλυηέρ μεηαθοπέρ
Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηώλ

50
50.1

Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηώλ

50.10
50.10.12

Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη αθηνπιντθώλ κεηαθνξώλ επηβαηώλ κε θξνπαδηεξόπινηα
50.10.12.04 Υπεξεζίεο ζθαθώλ εθδξνκώλ θαη πεξηεγήζεσλ ζάιαζζαο

50.10.19

Άιιεο ππεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη αθηνπιντθώλ κεηαθνξώλ επηβαηώλ
50.10.19.05 Υπεξεζίεο κεηαθνξώλ επηβαηώλ κε ιέκβνπο

Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ

50.2

Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ

50.20
50.20.22

Τπεξεζίεο ξπκνύιθεζεο θαη ώζεζεο ζε ζαιάζζηα θαη ζε παξάθηηα ύδαηα
50.20.22.01 Υπεξεζίεο ζαιάζζηαο ξπκνύιθεζεο θαη ώζεζεο κε πινία ηδηνθηεζίαο ηξίησλ

Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ
Αποθήκεςζη και ςποζηηπικηικέρ ππορ ηη μεηαθοπά δπαζηηπιψηηηερ
Γξαζηεξηόηεηεο ππνζηεξηθηηθέο ησλ κεηαθνξώλ

50.4
52
52.2

Γξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο

52.22

Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο πδάηηλεο κεηαθνξέο

52.22.1
52.22.11

Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ιηκαληώλ θαη πδάηηλσλ νδώλ (εθηόο από ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ) ζε ζαιάζζηα ή παξάθηηα ύδαηα
52.22.11.01 Ληκεληθέο ππεξεζίεο γεληθά (πξνζόξκηζεο, πξπκλνδέηεζεο, παξνπιηζκνύ, ειιηκεληζκνύ, αλέιθπζεο, πινήγεζεο πινίσλ θιπ).
52.22.11.02 Υπεξεζίεο αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο ζθαθώλ
52.22.11.03 Υπεξεζίεο ζηάζκεπζεο θαη θύιαμεο ζθαθώλ, ζε παξάθηην ρώξν
52.22.11.04 Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο βαξθώλ (εθηόο ησλ επηζθεπώλ)
52.22.11.05 Υπεξεζίεο ηνπξηζηηθώλ ιηκαληώλ (καξίλσλ)

52.22.15

Τπεξεζίεο δηάζσζεο θαη αλέιθπζεο ζθαθώλ ζε ζαιάζζηα θαη παξάθηηα ύδαηα
52.22.15.01 Υπεξεζίεο αλέιθπζεο λαπαγίσλ

52.22.19

Άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο πδάηηλεο κεηαθνξέο
52.22.19.02 Υπεξεζίεο ζηάζκεπζεο θαη θύιαμεο ζθαθώλ, ζε ρεξζαίν ρώξν

Γηαθίλεζε θνξηίσλ

52.24

Τπεξεζίεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ

52.24.1
52.24.11
52.24.12

Τπεξεζίεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβώηησλ ζε αεξνιηκέλεο θαη ιηκέλεο
Άιιεο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβώηησλ
52.24.12.01 Υπεξεζίεο θνξηνεθθόξησζεο θαη ζηνίβαζεο εκπνξεπκαηνθηβώηησλ

52.24.13
52.24.19

Άιιεο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ ζε αεξνιηκέλεο θαη ιηκέλεο
Άιιεο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ
52.24.19.02 Υπεξεζίεο δηαθίλεζεο απνζθεπώλ ζε εγθαηαζηάζεηο ζηαζκώλ θάζε κέζνπ κεηαθνξάο
52.24.19.03 Υπεξεζίεο κεηαθηλήζεσλ θνξηίσλ κε γεξαλνθόξα νρήκαηα ή εγθαηαζηεκέλνπο γεξαλνύο

Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηόηεηεο

52.29

Τπεξεζίεο πξαθηνξείσλ κεηαθνξώλ εκπνξεπκάησλ

52.29.1
52.29.11

Τπεξεζίεο λαπινκεζηηώλ

52.29.12

Άιιεο ππεξεζίεο εκπνξνκεζηηώλ

52.29.19

Άιιεο ππεξεζίεο πξαθηνξείσλ κεηαθνξώλ εκπνξεπκάησλ
52.29.19.01 Υπεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά αγαζώλ
52.29.19.02 Υπεξεζίεο δηακεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ
52.29.19.03 Υπεξεζίεο κεηαθνξάο κε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ (logistics)
52.29.19.04 Υπεξεζίεο λαπηηιηαθώλ πξαθηόξσλ
52.29.19.05 Υπεξεζίεο πξαθηόξεπζεο πινίσλ εμσηεξηθνύ
52.29.19.07 Υπεξεζίεο ηνπηθήο ζπγθέληξσζεο θαη δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ

Άιιεο ππεξεζίεο ππνζηεξηθηηθέο ησλ κεηαθνξώλ π.δ.θ.α.

52.29.2
52.29.20

Άιιεο ππεξεζίεο ππνζηεξηθηηθέο ησλ κεηαθνξώλ π.δ.θ.α.
52.29.20.01 Υπεξεζίεο απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ

Θ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ

55
55.2

Καηαλωμαηα
Καηαιύκαηα δηαθνπώλ θαη άιια θαηαιύκαηα ζύληνκεο δηακνλήο
Καηαιύκαηα δηαθνπώλ θαη άιια θαηαιύκαηα ζύληνκεο δηακνλήο

55.20

Τπεξεζίεο θαηαιπκάησλ δηαθνπώλ θαη άιισλ ηύπσλ θαηαιύκαηνο ζύληνκεο δηάξθεηαο

55.20.1
55.20.11

Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιύκαηνο γηα επηζθέπηεο ζε μελώλεο λεόηεηαο θαη ζε απηόλνκεο ελόηεηεο δηαθνπώλ
55.20.11.03 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, κε παξνρή ππεξεζηώλ πεξηπνίεζεο πειαηώλ
55.20.11.04 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ γηα κηθξή δηάξθεηα
55.20.11.05 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο έσο επηά (7) επηπισκέλσλ δσκαηίσλ γηα κηθξή δηάξθεηα

55.20.19

Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιύκαηνο γηα επηζθέπηεο, ρσξίο θαζεκεξηλή θαζαξηόηεηα
55.20.19.01 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ κηθξήο δηάξθεηαο, ρσξίο παξνρή ππεξεζηώλ πεξηπνίεζεο πειαηώλ
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Άιια θαηαιύκαηα

55.9

Άιια θαηαιύκαηα

55.90

Άιιεο ππεξεζίεο θαηαιύκαηνο

55.90.1
55.90.11

Τπεξεζίεο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιύκαηνο γηα ζπνπδαζηέο ζε θνηηεηηθέο εζηίεο θαη ζρνιηθνύο θνηηώλεο

55.90.12

Τπεξεζίεο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιύκαηνο γηα εξγαδνκέλνπο ζε μελώλεο εξγαδνκέλσλ ή θαηαζθελώζεηο

55.90.13

Τπεξεζίεο θιηλακαμώλ (βαγθόλ-ιη) θαη ππεξεζίεο ύπλνπ ζε άιια κεηαθνξηθά κέζα

55.90.19

Άιιεο ππεξεζίεο θαηαιύκαηνο π.δ.θ.α.
55.90.19.01 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ καθξάο δηάξθεηαο, κε παξνρή ππεξεζηώλ πεξηπνίεζεο πειαηώλ

Γπαζηηπιψηηηερ ςπηπεζιϊν εζηίαζηρ
Γξαζηεξηόηεηεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηώλ κνλάδσλ εζηίαζεο

56
56.1

Γξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηώλ κνλάδσλ εζηίαζεο

56.10

Τπεξεζίεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηώλ κνλάδσλ εζηίαζεο

56.10.1
56.10.11

Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ κε πιήξε εμππεξέηεζε εζηηαηνξίνπ
56.10.11.01 Υπεξεζίεο θαθεδαραξνπιαζηείνπ, κε δηάζεζε πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν
Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ςεζηαξηά, κε δσληαλή κνπζηθή από νξρήζηξα ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ νξγάλσλ,
[πνπ ππάγεηαη ζηελ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά], κε
56.10.11.03 παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ςεζηαξηά, ρσξίο δσληαλή κνπζηθή ή κε νξρήζηξα ιηγόηεξε ησλ ηξηώλ
νξγάλσλ [πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, όπσο ηζρύεη
56.10.11.04 θάζε θνξά], κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.05 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη - θνπλη), κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.06 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από θέληξν δηαζθέδαζεο - θνζκηθή ηαβέξλα
56.10.11.07 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από νηλεζηηαηόξην ή νηλνκαγεηξείν (νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο πξνζσπηθό)
56.10.11.08 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από πηηζαξία, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.09 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιεία - ζνπβιαηδίδηθα, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.10 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.11 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.12 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ κε δηάζεζε πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν
56.10.11.13 Υπεξεζίεο παξνρήο γιπθώλ, παγσηώλ θιπ από δαραξνπιαζηείν, γαιαθηνδαραξνπιαζηείν, θαθεδαραξνπιαζηείν, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.13

Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ ζε εζηηαηόξηα απηνεμππεξέηεζεο (self service)
Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, πηηζαξία θιπ ρσξίο δσληαλή κνπζηθή, κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη
56.10.13.02 ζεξβηξίζκαηνο
56.10.13.03 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο
Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη
56.10.13.04 ζεξβηξίζκαηνο

56.10.19

Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ
56.10.19.01 Υπεξεζίεο γεπκάησλ πνπ παξέρνληαη από θηλεηέο θαληίλεο, πνπ ιεηηνπξγνύλ ππαίζξηα (ή εμππεξεηνύλ ππαίζξηεο εθδειώζεηο)
56.10.19.02 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.03 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.04 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από θπιηθείν
Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, νπδεξί, θαθέ-νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, ρσξίο παξνρή
56.10.19.08 θαζίζκαηνο
56.10.19.09 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ ζε ππαίζξηεο εθδειώζεηο, όρη από θηλεηέο θαληίλεο
56.10.19.10 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από αιιαληνδπζνπσιείν
56.10.19.11 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από εζηηαηόξηα, πνπ πσινύλ κεξίδεο θαγεηνύ ζε παθέηα
56.10.19.12 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα αλαςπθηεξίσλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.13 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ ζνπβιάθηα, ζάληνπηηο θαη ηα ζπλαθή, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.14 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα πώιεζεο παγσηώλ ή άιισλ γιπθώλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.15 Υπεξεζίεο πώιεζεο πίηζαο ζε παθέην

Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο γηα εθδειώζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ εζηίαζεο

56.2

Γξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειώζεηο

56.21

Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειώζεσλ (catering)

56.21.1
56.21.11

Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειώζεσλ (catering) ηδησηηθώλ νηθηώλ
56.21.11.01 Υπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο ζπλεζηηάζεσλ - εθδειώζεσλ (catering) ζε ηδησηηθέο νηθίεο

56.21.19

Άιιεο ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειώζεσλ (catering)
56.21.19.01 Υπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο ζπλεζηηάζεσλ - εθδειώζεσλ (catering) ζε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο

Άιιεο ππεξεζίεο εζηίαζεο

56.29

Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ επί ζπκβάζεη

56.29.1
56.29.11

Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ επί ζπκβάζεη γηα κεηαθνξηθέο εηαηξείεο
56.29.11.01 Υπεξεζίεο εθνδηαζκνύ αεξνζθαθώλ κε έηνηκα θαγεηά
56.29.11.02 Υπεξεζίεο εθνδηαζκνύ ζθαθώλ αλαςπρήο κε έηνηκα θαγεηά
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56.29.11.03 Υπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο κε έηνηκα θαγεηά ζθαθώλ αλαςπρήο, ηδησηηθώλ αεξνζθαθώλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ ηδησηηθήο ρξήζεο
56.29.19

Άιιεο ππεξεζίεο εζηηαηνξίνπ επί ζπκβάζεη
56.29.19.01 Υπεξεζίεο κάγεηξα (κε ζύκβαζε έξγνπ)

Τπεξεζίεο θαληίλαο

56.29.2
56.29.20

Τπεξεζίεο θαληίλαο
56.29.20.02 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαληίλεο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο πνηώλ

56.3

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο πνηώλ

56.30

Τπεξεζίεο παξνρήο πνηώλ

56.30.1
56.30.10

Τπεξεζίεο παξνρήο πνηώλ
56.30.10.02 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από άιια θαηαζηήκαηα πώιεζεο πνηώλ κε δηάζεζε πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν
56.30.10.03 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από αλαςπθηήξην
56.30.10.04 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθέ κπαξ
56.30.10.07 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθεηέξηα
56.30.10.08 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθεηέξηα κε δηάζεζε πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν (internet-cafe)
56.30.10.10 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - θαθσδείν
56.30.10.14 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από παξαδνζηαθό θαθελείν

Η

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

58
58.1

Δκδοηικέρ δπαζηηπιψηηηερ
Έθδνζε βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ θαη άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Έθδνζε εθεκεξίδσλ

58.13

Έθδνζε έληππσλ εθεκεξίδσλ

58.13.1
58.13.10

Έθδνζε έληππσλ εθεκεξίδσλ

Γπαζηηπιψηηηερ ππογπαμμαηιζμοω ηλεκηπονικϊν ςπολογιζηϊν, παποσήρ ζςμβοςλϊν και ζςναθείρ
δπαζηηπιψηηηερ
Γξαζηεξηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, παξνρήο ζπκβνπιώλ θαη
ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο

62
62.0

Γξαζηεξηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ

62.01

Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο

62.01.1
62.01.11

Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο γηα εθαξκνγέο
62.01.11.03 Υπεξεζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ πνιπκέζσλ (multimedia)
62.01.11.04 Υπεξεζίεο δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν

Γξαζηεξηόηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο

74.3

Γξαζηεξηόηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο

74.30

Τπεξεζίεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο

74.30.1
74.30.12

Τπεξεζίεο δηεξκελείαο
74.30.12.01 Υπεξεζίεο δηεξκελείαο ζηε λνεκαηηθή γιώζζα

Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο π.δ.θ.α.

74.9

Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο π.δ.θ.α.

74.90

Τπεξεζίεο παξνρήο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο ζπκβνπιώλ π.δ.θ.α.

74.90.1
74.90.11

Πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο ειέγρνπ ινγαξηαζκώλ θαη ηηκήο λαύισλ

74.90.13

Τπεξεζίεο παξνρήο πεξηβαιινληηθώλ ζπκβνπιώλ

74.90.15

Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιώλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο

74.90.19

Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο επηζηεκνληθώλ θαη ηερληθώλ ζπκβνπιώλ π.δ.θ.α.

74.90.20

Άιιεο επαγγεικαηηθέο, ηερληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

Άιιεο επαγγεικαηηθέο, ηερληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

74.90.2

Κηηνιαηπικέρ δπαζηηπιψηηηερ
Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο

75
75.0

Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο

75.00

Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο

75.00.1
75.00.11

Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο γηα δώα ζπληξνθηάο
75.00.11.01 Υπεξεζίεο θηελίαηξνπ δώσλ ζπληξνθηάο, απνθιεηζηηθά κε πξνζσπηθή εξγαζία

75.00.12
75.00.19

Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο δσηθήο παξαγσγήο (αγξνθηεκάησλ)
Άιιεο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο
75.00.19.01 Υπεξεζίεο θηελίαηξνπ δώσλ άιισλ από ζπληξνθηάο, απνθιεηζηηθά κε πξνζσπηθή εξγαζία

ΗΓ

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

77
77.2

Γπαζηηπιψηηηερ ενοικίαζηρ και εκμίζθυζηρ
Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδώλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο
Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδώλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθώλ εηδώλ

77.21

Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εηδώλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνύ

77.21.1
77.21.10

Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εηδώλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνύ
77.21.10.01 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο αεξόζηαησλ, αλεκνπιάλσλ, αησξόπηεξσλ θαη πεδαιηνύρσλ αεξόπινησλ
77.21.10.02 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο αιόγσλ ηππαζίαο
77.21.10.03 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο εηδώλ θαηαζθήλσζεο
77.21.10.04 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνύ ζαιάζζησλ ζπνξ (θπκαηνζαλίδσλ, ζθη, ιέκβσλ)

Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ κεραλεκάησλ, εηδώλ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ αγαζώλ

77.3

Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνύ πισηώλ κεηαθνξώλ

77.34

Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πδάηηλνπ κεηαθνξηθνύ εμνπιηζκνύ

77.34.1
77.34.10

Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πδάηηλνπ κεηαθνξηθνύ εμνπιηζκνύ
77.34.10.01 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο ιέκβσλ, ρσξίο πιήξσκα
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Γπαζηηπιψηηηερ ηαξιδιυηικϊν ππακηοπείυν, γπαθείυν οπγανυμένυν ηαξιδιϊν και ςπηπεζιϊν
κπαηήζευν και ζςναθείρ δπαζηηπιψηηηερ
Γξαζηεξηόηεηεο ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ θαη γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηώλ

79
79.1

Γξαζηεξηόηεηεο ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ

79.11

Τπεξεζίεο ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ γηα θξαηήζεηο θαηαιύκαηνο, θξνπαδηέξσλ θαη νξγαλσκέλα ηαμίδηα (ηαμηδησηηθά
παθέηα)

79.11.2
79.11.21

Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα θαηάιπκα

79.11.22

Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα θξνπαδηέξεο

79.11.23

Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα (ηαμηδησηηθά παθέηα)
79.11.23.01 Υπεξεζίεο κεζηηείαο γηα νξγαλσκέλεο πεξηεγήζεηο κε παξνρή θαηαιύκαηνο

Γξαζηεξηόηεηεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηώλ

79.12

Τπεξεζίεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηώλ

79.12.1
79.12.11

Τπεξεζίεο γξαθείσλ δηνξγάλσζεο νξγαλσκέλσλ πεξηεγήζεσλ (ηαμηδησηηθώλ παθέησλ)
79.12.11.01 Υπεξεζίεο δηνξγάλσζεο πεξηεγήζεσλ (πξαθηνξείν ηαμηδίσλ) γηα νξγαλσκέλν ηνπξηζκό από ην εμσηεξηθό

79.12.12

Τπεξεζίεο δηαρεηξηζηώλ πεξηεγήζεσλ

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο

79.9

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο

79.90

Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο επηζθεπηώλ

79.90.1
79.90.11

Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο

79.90.12

Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο επηζθεπηώλ

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θαζαξηζκνύ

81.29

Άιιεο ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ

81.29.1

81.29.19.01 Υπεξεζίεο θαζαξηζκνύ κεηαθνξηθώλ κέζσλ
81.29.19.02 Υπεξεζίεο θαζαξηζκνύ πινίσλ

ΗΣ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

85
85.5

Δκπαίδεςζη
Άιιε εθπαίδεπζε
Αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή εθπαίδεπζε

85.51

Τπεξεζίεο αζιεηηθήο θαη ςπραγσγηθήο εθπαίδεπζεο

85.51.1
85.51.10

Τπεξεζίεο αζιεηηθήο θαη ςπραγσγηθήο εθπαίδεπζεο
85.51.10.02 Υπεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ
85.51.10.03 Υπεξεζίεο εθκάζεζεο θαηαδύζεσλ
85.51.10.04 Υπεξεζίεο θαζεγεηή αζιεκάησλ
85.51.10.06 Υπεξεζίεο πξνπνλεηή αζιεηώλ
85.51.10.07 Υπεξεζίεο ζρνιήο αζιεκάησλ
85.51.10.08 Υπεξεζίεο ζρνιήο ηππαζίαο

Γξαζηεξηόηεηεο ζρνιώλ εξαζηηερλώλ νδεγώλ

85.53

Τπεξεζίεο ζρνιώλ νδεγώλ, ζρνιώλ πηιόησλ αεξνζθαθώλ θαη ζρνιώλ ηζηηνπινΐαο (εξαζηηερληθώλ)

85.53.1
85.53.12

Τπεξεζίεο ζρνιώλ εξαζηηερλώλ νδεγώλ (πηιόησλ) αεξνζθαθώλ θαη ζρνιώλ εξαζηηερληθήο ηζηηνπινΐαο
85.53.12.01 Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζηελ νδήγεζε ηαρύπινσλ ζθαθώλ

Άιιε εθπαίδεπζε π.δ.θ.α.

85.59

Άιιεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α.

85.59.1
85.59.13

Τπεξεζίεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α.
85.59.13.05 Υπεξεζίεο ζρνιώλ επαγγεικαηηώλ ρεηξηζηώλ θαη πιεξώκαηνο ζθαθώλ

ΗΖ

ΣΔΥΝΔ, ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ

93
93.1

Αθληηικέρ δπαζηηπιψηηηερ και δπαζηηπιψηηηερ διαζκέδαζηρ και τςσαγυγίαρ
Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δθκεηάιιεπζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ

93.11

Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ

93.11.1
93.11.10

Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
93.11.10.03 Υπεξεζίεο θνιπκβεηεξίνπ (πηζίλαο)

Γξαζηεξηόηεηεο αζιεηηθώλ νκίισλ
Άιιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

93.12
93.19

Άιιεο αζιεηηθέο ππεξεζίεο

93.19.1
93.19.11

Τπεξεζίεο πξνβνιήο αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ θαη ςπραγσγηθώλ αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ

93.19.13

Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε δξαζηεξηόηεηεο αζιεηηζκνύ θαη ςπραγσγίαο
93.19.13.04 Υπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξαζηηερληθή αιηεία

93.19.19

Άιιεο ππεξεζίεο αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο

Γξαζηεξηόηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο

93.2

Γξαζηεξηόηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθώλ πάξθσλ

93.21

Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη ζεκαηηθώλ πάξθσλ

93.21.1
93.21.10

Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη ζεκαηηθώλ πάξθσλ
93.21.10.01 Υπεξεζίεο γνπόηεξ παξθ (λεξνηζνπιήζξσλ θιπ)
93.21.10.03 Υπεξεζίεο παλεγπξηώλ (ηνπηθώλ ενξηώλ) θαη εθζέζεσλ εκπνξηθνύ ραξαθηήξα

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο

93.29

Άιιεο ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

93.29.1
93.29.11

Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη παξαιηώλ
93.29.11.01 Υπεξεζίεο απνδπηεξίσλ θαη βεζηηαξίσλ παξαιηώλ (πιαδ)
93.29.11.02 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο ζαιάζζησλ ινπηξώλ
93.29.11.03 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηήκαηνο, γηα δηελέξγεηα εθδειώζεσλ (π.ρ. γάκσλ θαη ζπλαθώλ)
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ΣΟΜΔΗ
ΚΛΑΓΟΗ NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

93.29.11.04 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηώλ ζάιαζζαο (ζαιάζζησλ πνδειάησλ, θαλό θαη παξόκνησλ εηδώλ αλαςπρήο)
93.29.11.05 Υπεξεζίεο κίζζσζεο νκπξειώλ ή/θαη θαζηζκάησλ παξαιηώλ (πιαδ)
93.29.11.06 Υπεξεζίεο πάξθνπ αλαςπρήο

ΗΘ

ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

96
96.0

Άλλερ δπαζηηπιψηηηερ παποσήρ πποζυπικϊν ςπηπεζιϊν
Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο πξνζσπηθώλ ππεξεζηώλ
Γξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία

96.04

Τπεξεζίεο ζσκαηηθήο επεμίαο

96.04.1
96.04.10

Τπεξεζίεο ζσκαηηθήο επεμίαο
96.04.10.03 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο ινπηξώλ (θαζαξηόηεηαο, ρακάκ θιπ)
96.04.10.04 Υπεξεζίεο ζεξαπεπηηθώλ ινπηξώλ θαη ηακαηηθώλ πεγώλ
96.04.10.07 Υπεξεζίεο ζάνπλαο, spa (όρη ζεξαπεπηηθνύ) θαη αηκόινπηξσλ

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο πξνζσπηθώλ ππεξεζηώλ π.δ.θ.α.

96.09

Άιιεο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

96.09.1
96.09.11

Τπεξεζίεο θξνληίδαο δώσλ ζπληξνθηάο
96.09.11.01 Υπεξεζίεο θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ δώσλ
96.09.11.04 Υπεξεζίεο θηινμελίαο δώσλ ζπληξνθηάο
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