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                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. :2547 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέμα : Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη 
δράση 3.a.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με 
προτεραιότητα στους τομείς της RIS3”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο 
Αιγαίο» 2014-2020 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Έχοντας υπόψη το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση: 
 

1. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

2. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό 
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης 
C(2014)3542.final/23.05.2014, όπως ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως 
ισχύει. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη 
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως ισχύει. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 
1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των 
συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, 
όπως τροποποιείται και ισχύει. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει (O.J ΕΕ L 352/1 της 
24.12.2013). 

8. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). 

9. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία 
συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και ισχύει. 

10. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10164/ 18.12.2014 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Το Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’) ), όπως ισχύει. 

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857Β΄) και θέμα: 
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως ισχύει. 

13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρ. 145745/27.01.2015 και θέμα: «Έγκριση 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματός Βορείου Αιγαίου 2014 2020», όπως  ισχύει εκάστοτε. 

14. Την με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». 

15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ1217/21.12.2015 (ΦΕΚ 2784 Β’) 
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 
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υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014». 
17. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 62550 (ΦΕΚ Β' 1738/15.06.2016) για Σύσταση Ανοιχτού 

Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (EscrowAccount). 
18. Το N. 4403/07.07.2016 (ΦΕΚ 125) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των 

άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις 
επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK 
και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 
15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την 
πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού”. 

19. Την  Υπουργική Απόφαση με αριθ. 94591 (ΦΕΚ 3673/Β/3.10.2019) με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. Απόφαση 32680/ΕΥΘΥ334/23.03.2015 «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 
7 του ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 791/Β/2015), όπως ισχύει, 

20. Την από 19.06.19 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο», με την οποία 
εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο 
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, 
καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της εν λόγω δράσης. 

21. Το N.4488/13.09.2017, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 137), και ειδικότερα τα άρθρα 39 & 40, σχετικά με τον «Αποκλεισμό 
από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής 
νομοθεσίας». 

22. Το με αριθ. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 
με θέμα: «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στην λειτουργία αυτή όσον 
αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 
2014-2020». 

23. Το Ν.4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/16-05-2018) και ειδικότερα το άρθρο 33 

24. Την με αρίθμ. πρωτ. 97720/ΕΥΘΥ 749/19.09.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης σχετικά με τη λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου (άρθρο 13, παρ. 7ε του 
Ν.4314/2014) 

25. Η με αρίθμ. πρωτ. 97724/ΕΥΘΥ 750/19.09.2018 απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό των 
επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων / καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020. 

26. Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Ref. Ares (2015) 3073022-22.07.15 της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Βορείου Αιγαίου 2014-2020. 

27. Την υπ' αριθ. οικ.1406/04.06.19 (ΦΕΚ2481/Β/24.06.19) Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου 
Αιγαίου με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού 
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Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ». 
28. Την υπ’ αριθμ. 16/2019, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 28/2019 απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των 
εκλογών για την ανακήρυξη Περιφερειακών Αρχών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις 
εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019. 

29. Το με αριθ. 96096/25.09.2019 έγγραφο του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: 
«Έκφραση γνώμης για Σχέδιο Πρόσκλησης», με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για 
την προκήρυξη της δράσης. 

30. Το με Α.Π 122645/27.11.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
τον «Έλεγχο προβληματικής επιχείρησης», εκτός των οικονομικών στοιχείων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την Προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, 
με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Βόρειο 
Αιγαίο» 2014-2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της 
παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.» Θεματικό 
Στόχο «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων  επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα 
(για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)» Επενδυτική 
Προτεραιότητα «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω 
φυτωρίων επιχειρήσεων» 

2. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται 2.500.000 € 

3. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-

2020 

4. Η Δράση 3.α.2 αφορά στη δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν 
καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.  
5.  Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
 Η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 
 Η βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής 

τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες. 
 Η βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. 

6. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης. 
7. Οι Δικαιούχοι της Δράσης που τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, 
είναι επιχειρήσεις, οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχείρησης 
εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη 
Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α), που θα 
εδρεύουν στην ΠΒΑ. 
8. Η ένταξη των επενδυτικών έργων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου μετά από 
εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 
9. Τα επενδυτικά έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική 
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Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών 
προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των 
χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των ερευνητικών έργων, 
οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης. 
10. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 19/12/2019 ώρα 1.00 μ.μ. έως 
και την καταληκτική ημερομηνία 14/04/2020 ώρα 3:00 μ.μ 

11. Η πρόσκληση της Δράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
www.pepba.gr, και του ΕΣΠΑ www.espa.gr 

12. Για αναλυτικότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες 
διευκρινίσεις δίνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αρμόδιο 
στέλεχος: Δρ Θ. Δ. Αθανασέλης Τηλ: 2251352017 E-mail: athanaselis@mou.gr, και στην ΕΛΑΝΕΤ αρμόδιο 
στέλεχος, κα Μαρία Πουρναρά, τηλ. 2130166242, E-mail: infopep.va@elanet.gr  .   

 

Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο 
υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00) 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Κ.Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

 

Συνημμένα : Αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της 

 

Κοινοποίηση : 
- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 

- Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΕΑΣ 

- Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) 
- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) 
- ΕΛΑΝΕΤ 

 

 

Εσωτερική Διανομή : 
 

- Γραφείο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου 

- Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου 

- Μονάδες ΕΥΔ 

- Χ/Α 

 

 

http://www.pepba.gr/
http://www.espa.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: 

«Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση 
της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, 

ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή 
την καινοτομία» 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 03: 

«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το 

ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)» 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3α: 

«Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων 
ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων» 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

“Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα 
στους τομείς της RIS3” 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑΕ3(ΠΣΚΕ) 

Έκδοση 1η 

Μυτιλήνη, Δεκέμβριος 2019 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι και συντμήσεις 
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ 

Αίτημα Επαλήθευσης – 

Πιστοποίησης Δαπανών  

Αίτημα του δικαιούχου που αποστέλλεται στον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) για 
την επαλήθευση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικούαντικειμένου 
του έργου του. 

ΑμΕΑ 

Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με κινητική ή/και 
αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και 
ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρίες. 

Ανάκτηση 
Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
τονλαβόντα 

Ανεξάρτητη Επιχείρηση 

Κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την 
έννοια της παραγράφου 3, του Παραρτήματος IV. 

Αριθμός εργαζομένων  

Ο αριθμός των εργαζομένων αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων 
Εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους 
απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά ένα ημερολογιακό 
έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι 
μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε 
εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. 

Αρχή Ελέγχου  

Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά 
ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, η οποία 
ορίζεται από το κράτος μέλος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και είναι 
υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου. Στην Ελλάδα είναι η Επιτροπή Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (ΕΔΕΛ). 

ΑΠ  

Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο 
πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους 
μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων, οι οποίες 
σχετίζονται μεταξύ τους. 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Τα στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική 
υπόσταση, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, 
τεχνογνωσία ή άλλη διανοητική ιδιοκτησία. 

Αχρεωστήτως καταβληθέν 
ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, 
έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή 
απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. 
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ΔΑ 

Διαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή 
ήδημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για 
τηδιαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρούσα 
Πρόσκληση, είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου. 

Δημόσια Δαπάνη 

Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τονκρατικό 
προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικώναρχών ή τον 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσιατων 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και κάθεπαρόμοια 

δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη χρηματοδότηση από τονπροϋπολογισμό 
πράξεων φορέων ή ενώσεων του δημόσιου τομέα, ενός ή περισσοτέρων 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου τομέα που 
ενεργούν σύμφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ τουΕυρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενός 31ης Μαρτίου2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίωνσυμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών νοείται ως παρεμφερήςδαπάνη. 

Δημοσιονομική διόρθωση 
Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής 
συμμετοχής σε ένα έργο ή σε μία πράξη 

Δικαιούχος  

Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που εκτελεί έργο και λαμβάνει δημόσια 
ενίσχυση. Είναι ο τελικός αποδέκτης της δημόσιας δαπάνης. Στο πλαίσιο της 
παρούσας δράσης ως δικαιούχος νοείται κάθε φορέας που συνεργάζεται 
για την υλοποίηση του έργου. 

Δράση 

Σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων 
που τίθενται από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 

2014-2020. Κάθε δράση, μπορεί να υλοποιείται μέσω μίας ή περισσότερων 
πράξεων. 

ΕΔΕΤ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία: α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), β) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), γ) Ταμείο Συνοχής και τα 
Επενδυτικά Ταμεία: α) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και β) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία 
λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται από τους 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

Έναρξη εργασιών 

Το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών 
που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης 
υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης 
υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και 
οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση 
μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. 
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Ενιαία Επιχείρηση 

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του 

κανονισμού Ε.Ε. 1407/2013, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία 
από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτωνψήφου των 
μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης· 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει τηνπλειοψηφία 
των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης 
επιχείρησης· 

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροήσε άλλη 
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ήδυνάμει ρήτρας 
του καταστατικού αυτής της τελευταίας· 

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησηςελέγχει 
μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή 
εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφίατων δικαιωμάτων ψήφου 
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις πουαναφέρονται 
στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ήπερισσότερες άλλες 
επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαίαεπιχείρηση. 

Ενίσχυση/Δημόσια Δαπάνη 
Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων/έργων. (βλ. 
Δημόσια Δαπάνη) 

Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας 

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνταιανά 
κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των200,000 
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 
Τα στοιχεία ενεργητικού που συνίστανται σε γήπεδα, κτίρια και μονάδα 
παραγωγής, μηχανήματα και εξοπλισμό.  

ΕΠ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια 
Υπουργεία, Περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους εταίρους και 
εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µία 
αναπτυξιακή στρατηγική που θα επιτευχθεί µε τη συνδρομή ενός ή 
περισσοτέρων ΕΔΕΤ. 

ΕΠ ΠΒΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Επενδυτικό Σχέδιο (Ε/Σ) 
Το σύνολο των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στην 
αίτησηχρηματοδότησης του δικαιούχου στο πλαίσιο της προκήρυξης της 
δράσης 

Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή 
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ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή). 

ΕΦ 

Ενδιάμεσος Φορέας: Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ενεργεί υπό 
την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί 
καθήκοντα εξ ονόματος μίας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που 
υλοποιούν πράξεις. Για την παρούσα Πρόσκληση, είναι ο ΕΦΕΠΑΕ. 

ΕΦΕΠΑΕ 
Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας 
και Επιχειρηματικότητας 

Ιδιωτική συμμετοχή Κάθε συμμετοχή από ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση έργου 

Καινοτομία 

Η αξιοποίηση υφιστάμενης ή/και νέας γνώσης ή/και η μετατροπή μιαςιδέας 
σε προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής− νέα ή 
βελτιωμένη − ή νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας ή ηδιαδικασία 
με την οποία νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις στα αιτήματα της κοινωνίας και 
της οικονομίας και δημιουργούν νέα προϊόντα,βιομηχανικά πρωτότυπα, 
υπηρεσίες ή επιχειρηματικά κι οργανωτικάμοντέλα που εισάγονται με 
επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή πουμπορούν να δημιουργήσουν νέες 
αγορές, καθώς και τα αποτελέσματατης διαδικασίας αυτής. 

Κρατική ενίσχυση 
Ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Μελέτη σκοπιμότητας 

Η αξιολόγηση και ανάλυση του δυναμικού ενός σχεδίου, με στόχο 
τηνυποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αποκαλύπτοντας 
κατάτρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα πλεονεκτήματα και τις 
αδυναμίες του, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από 
αυτό,καθώς και προσδιορίζοντας τους πόρους που απαιτούνται για 
τηνεκτέλεσή του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του. 

Μεταφορά γνώσης Κάθε διαδικασία με στόχο την απόκτηση, συγκέντρωση και ανταλλαγή 
ρητής και σιωπηρής γνώσης, καθώς και δεξιοτήτων και προσόντων, σε 
οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι η ερευνητική 
συνεργασία, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η αδειοδότηση, η 
δημιουργία τεχνοβλαστών, οι δημοσιεύσεις και η κινητικότητα των 
ερευνητών και λοιπού προσωπικού που συμμετέχει στις εν λόγω 
δραστηριότητες. Πέραν της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, 
περιλαμβάνει και άλλα είδη γνώσης, όπως γνώση χρήσης προτύπων και 
κανονισμών που τα περιλαμβάνουν και γνώση περιβαλλόντων πραγματικών 
συνθηκών λειτουργίας και μεθόδων οργανωτικής καινοτομίας, καθώς και 
διαχείριση γνώσεων σχετικά με τον καθορισμό, την απόκτηση, την 
προστασία, την προάσπιση και την εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών 
στοιχείων. 
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ΠΔΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Πράξη / Έργο 

Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου 
επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα µε κριτήρια που 
καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από 
έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. 

Πράξητου ΕΠ  Έργο που υλοποιείται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, στο πλαίσιο 
του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΠΣΚΕ Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: το 
πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη 
διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της 
επιχειρηματικότητας.Οι διαδικασίες περιγράφονται σύμφωνα με τους 
ενωσιακούς κανόνες των διαρθρωτικών ταμείων και των Κρατικών 
Ενισχύσεων. 

ΣΔΕ Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου. 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον 
τομέα της καινοτομίας 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση 
στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και 
της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και 
κανονισμών που τα εμπεριέχουν. 

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 

2014−2020 (Εταιρικό Σύμφωνο 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ) 

Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας καιΑνάπτυξης 
με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων,Περιφερειών και των 
λοιπών οικείων εταίρων, και εγκρίνεται, μετά απόδιάλογο, από την 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο 
αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση τουπρογραμματισμού του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του ΤαμείουΣυνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) γιατην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη καιχωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις  Τύπος επιχειρήσεων όπως προσδιορίζεται στο αρ. 3 παρ. 3 του 
Παραρτήματος IV της παρούσας πρόσκλησης.  

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις  Τύπος επιχειρήσεων όπως προσδιορίζεται στο αρ. 3 παρ. 2 του 
Παραρτήματος IV της παρούσας πρόσκλησης. 

ΤΠΕ  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας. 
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Υπεύθυνος του Έργου 

Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της πράξης, 
τον συντονισμό του έργου σε επίπεδο διοικητικό και σε επίπεδο 
επικοινωνίας μεταξύ της επιχείρησης καιτου Ενδιάμεσου Φορέα ή της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος. 

ΥΑΕΚΕΔ (Υπουργική Απόφαση 
Εθνικών Κανόνων 
Επιλεξιμότητας Δαπανών) 

 Η Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 
137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) «Αντικατάσταση 
της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοίκανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ γράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από ΑρχέςΔιαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων”». 

Φορέας Χρηματοδότησης 

 

Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια που έχει την ευθύνη απόδοσης των 
πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάμεσο φορέα στην περίπτωση 
πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 

Φορέας Επένδυσης/ 
ΦορέαςΥλοποίησης 

Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιοτων 
καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 107 της Συνθήκης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με 
προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο 
Αιγαίο» (ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο») του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Εντάσσεται στον Άξονα 01 του ΕΠ«Βόρειο Αιγαίο»2014-2020, «Άμεση ανάσχεση της 
συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της 
ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, 
ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης 
αξίας, με αιχμή την καινοτομία», στο Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)» στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3α 

«Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων» και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 
3α«Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων , 
αι μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων» και στον Ειδικό Στόχο: 3.α.1 «Επιχειρηματική 
εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για 
αύξηση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ». 

 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

A. Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση είναι: 

1) Ο Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

2) Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό 
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης 
C(2014)3542.final/23.05.2014, όπως ισχύει. 

3) Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει. 
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4) Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως 
ισχύει. 

5) Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

6) Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί 
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και 
διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα 
μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και 
αποθήκευσης των δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

7) Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με 
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει (O.J ΕΕ L 352/1 

της 24.12.2013). 

8) Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). 

9) Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία 
συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και 
ισχύει. 

10) Η Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10164/ 18.12.2014 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11) Ο Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’) ), όπως ισχύει. 

12) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857Β΄) και θέμα: 

«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως ισχύει. 

13)  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρ. 145745/27.01.2015 και θέμα: «Έγκριση 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματός Βορείου Αιγαίου 2014 2020», όπως  ισχύει εκάστοτε. 

14) Η με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 
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απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ γράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». 

15) Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: «Επενδύσεις 
στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

16) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ1217/21.12.2015 (ΦΕΚ 2784 Β’) 
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014». 

17) Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. 62550 (ΦΕΚ Β' 1738/15.06.2016) για Σύσταση Ανοιχτού 
Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (EscrowAccount). 

18) Ο N. 4403/07.07.2016 (ΦΕΚ 125) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 
συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού”. 

19) Η  Υπουργική Απόφαση με αριθ. 94591 (ΦΕΚ 3673/Β/3.10.2019) με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. Απόφαση 32680/ΕΥΘΥ334/23.03.2015 «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 791/Β/2015), όπως ισχύει, 

20) Η από 19.06.19 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο», με την 
οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του 
ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος 
στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της εν λόγω 
δράσης. 

21) Ο  N.4488/13.09.2017, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 137), και ειδικότερα τα άρθρα 39 & 40, σχετικά με τον 
«Αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της 
εργατικής νομοθεσίας». 
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22) Το με αριθ. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 
Ενισχύσεων με θέμα: «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στην 
λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

23) Ο Ν.4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/16-05-2018) και ειδικότερα το άρθρο 33 

24) Η με αρίθμ. πρωτ. 97720/ΕΥΘΥ 749/19.09.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης σχετικά με τη λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου (άρθρο 13, παρ. 7ε του 
Ν.4314/2014) 

25) Η με αρίθμ. πρωτ. 97724/ΕΥΘΥ 750/19.09.2018 απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό των 
επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων / καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

26) Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Ref. Ares (2015) 3073022-22.07.15 της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Βορείου Αιγαίου 2014-2020. 

27) Την υπ' αριθ. οικ.1406/04.06.19 (ΦΕΚ2481/Β/24.06.19) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών 
Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» στον «Ενδιάμεσο 
Φορέα Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΑνταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ». 

28) Η υπ’ αριθμ. 16/2019, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 28/2019 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος 
των εκλογών για την ανακήρυξη Περιφερειακών Αρχών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
στις εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019. 

29) Το με αριθ. 96096/25.09.2019 έγγραφο του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: 
«Έκφραση γνώμης για Σχέδιο Πρόσκλησης», με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη 
για την προκήρυξη της δράσης. 

30) Το με Α.Π 122645/27.11.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα Δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για τον «Έλεγχο προβληματικής επιχείρησης», εκτός των οικονομικών στοιχείων. 

 

 

B. Σημειώνονται τα εξής: 

1. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 
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2. Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές 
γίνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του ΚΑΝ. (ΕΚ) 651/2014 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
«Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ»της παρούσας Πρόσκλησης). 

3. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε επιχείρηση κατά 
της οποίας εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της 
Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την 
εσωτερική αγορά. 

4. Είναι υποχρεωτική η τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 
115-117 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2014 και το Κεφάλαιο ΙΙ του 
Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014, καθώς και στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 
2014 – 2020. Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει 
και αποδοχή από μέρους τους των όρων δημοσιότητας. 

5. Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά 
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση 
εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν 
αντικείμενοδημοσιοποίησης. 

6. Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της 
ενίσχυσης.  

 Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές 
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο 
χρηματοδότησης υψηλούκινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της 
υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ήτου ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί 
με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης 

σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 
 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος 

μέλος σε μίαενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

7. Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα: 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
 

Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016 

8. Για τη διαμόρφωση της παρούσας Πρόσκλησης- ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

2014-2020». 

9. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης συμβιβάζονται με την 
εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης και 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της 
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Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 
1407/2013. 

10. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να τηρούν την νομοθεσία περί 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου 

 

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

2.1 Η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με 
προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» με κωδικό «3.α.2» χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) 2014 -2020 και 
ειδικότερα στο πλαίσιο που καθορίζεται από τα παρακάτω: 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της 
παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με 
αιχμή την καινοτομία» 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 03: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)» 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3α: «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων» 

 

Η δράση αναφέρεται και συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 3a1 «Επιχειρηματική εκμετάλλευση 
προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση 
της παραγωγικότητας των ΜΜΕ». 

 

Η Δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με 
προτεραιότητα στους τομείς της RIS3” με την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων 
τεχνολογίας, όπως αναφέρεται στο ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο», περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 
ενεργειών που εξυπηρετεί άμεσα την επίτευξη του Ειδικού Στόχου της Επενδυτικής 
Προτεραιότητας. Η δράση αναφέρεται στην ενίσχυση υπό σύσταση επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων, με την αξιοποίηση προϊόντων έρευνας ή/και 
καινοτομιών, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 (εξαιρουμένων της ίδρυσης 
τουριστικών καταλυμάτων). 
Η Δράση 3α.2 αφορά στη δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.  
Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
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 Η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 
 Η βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της 

μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες. 
 Η βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. 

Στο πλαίσιο της Δράσης 3α.2 πρόκειται να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα 
πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Μετα την σύσταση η επιχείρηση θα διατηρεί ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) 
που πρέπει να εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αυτοί παρατίθενται στο 
Παράρτημα VIII της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια 
που εμπίπτουν στις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 θα 
πριμοδοτούνται βαθμολογικά κατά την αξιολόγησή τους. 

 Να περιγράφουν αναλυτικά τα βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης. 
 Να παρουσιάζουν σαφή τεκμήρια ως προς την εμπορική αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων τους. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου 
ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 300.000€. 

 

2.2 Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησηςεκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
2.500.000 € και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
4.250.000€ περίπου. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού (επιχορηγούμενου) 
προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ίδια συμμετοχή, η οποία θα 
καλυφθεί από τους δικαιούχους (επιχειρήσεις). Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης 
δύναται να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής ανάλογα με τον 
αριθμό και τον προϋπολογισμό των προτάσεων που θα υποβληθούν.  

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης, δύναται να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 και 
εφόσον απαιτηθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που θα 
υποβληθούν και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Κάθε 
τροποποίηση θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 

(www.pepba.gr ) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).   

2.3 Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση 
ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της 
μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών 
βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης 
και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. Στο πλαίσιο της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στη 
στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συγκέντρωση της στήριξης στις προτεραιότητες της 
Ένωσης. 
Οι δαπάνες προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ με 
συμπληρωματικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% τηςενωσιακής χρηματοδότησης για 

http://www.pepba.gr/
http://www.espa.gr/
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κάθε άξονα προτεραιότητας με βάση την επιλεξιμότητα δαπανών του ΕΚΤ, με βάση τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12/2018 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 
1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ 
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”». 

2.4 Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, 
έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων 
κ.λπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η 
πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας 
http://www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων 
υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς τον ΕΦΕΠΑΕ που είναι ο φορέας που θα 
υλοποιήσει την παρούσα δράση (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, 
αιτήματα τροποποίησης κ.λπ.). 
 

2.5 Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασικό μοχλό για τη βελτίωση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η αξιοποίηση 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στην επιχειρηματικότητα με προώθηση 
οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων, που 
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, και η ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης. 

 

- Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των 
σχετικών δεικτών παρακολούθησης: 

 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 

Παραγωγικές 
επενδύσεις. 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
στήριξη 

Επιχειρήσ
εις 

Μετάβαση   310   

http://www.ependyseis.gr/mis
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Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις. 
Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσ
εις 

Μετάβαση   75 ΝAI  

CO05 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
στήριξη 

Επιχειρήσ
εις 

Μετάβαση   15   

CO08 

Παραγωγικές 

επενδύσεις: 
Αύξηση της 
Απασχόλησης 
στις 
επιχειρήσεις 
που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

Ισοδύναμ
α πλήρους 

απασχόλη
σης 

   60   

 

 

2.6 Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

 

Έναρξη υποβολής προτάσεων Λήξη υποβολής προτάσεων 

19/12/2019  

Ώρα 13:00:00 

14/04/2020 

Ώρα 15:00:00 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, διατηρεί 
το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών. Κάθε τροποποίηση των ανωτέρω 
ημερομηνιών θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 

(www.pepba.gr ) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr). 

 

 

Κωδικός πρόσκλησης ΒΑΕ3(ΠΣΚΕ) 

Τίτλος και περιγραφή Δράσης 

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών 
καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους 
τομείς της RIS3 

Τομείς Επιλέξιμοι ΚΑΔ, όπως ορίζονται στο Παράρτημα VIII 

Δείκτες εκροών CO01, CO02,  CO05 καιCO08 

Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

http://www.pepba.gr/
http://www.espa.gr/
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3. ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Φορέας Προκήρυξης της πιο πάνω δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και η 
παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων σχεδίων θα γίνει από τον Ενδιάμεσο Φορέα 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ο 

οποίος έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ), με την υπ’ αριθμ. . οικ.1406/04.06.19 
(ΦΕΚ2481/Β/24.06.19) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και στην οποία 
περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητές του. 

Η παρούσα Δράση υλοποιείται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 
ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 1.A. «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» της παρούσας Πρόσκλησης, όπως αυτό τροποποιείται και 
ισχύει. 

 

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ– ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) 
που υποβάλλει την πρόταση, και φέρει την ευθύνη έναντι του Ενδιάμεσου Φορέα 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) 
για την καλή εκτέλεση του έργου. Οι Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές και Μικρές 

Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα 
διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η

 εκταμίευση της επιχορήγησης και θα 
πραγματοποιήσουν δαπάνες στην ΠΒΑ. 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & 
Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) εισηγείται στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου την 
έκδοση της Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης του έργου, καθώς και την έκδοση 
τροποποιήσεων της Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης ή ανάκλησης αυτής.  

Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 2.500.000 € 

Ανώτατο όριο κατανομής συνολικής 

διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης 
2.500.000€ 

Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ κάθε επενδυτικής 
πρότασης μπορείνα κυμαίνεται από – έως 

20.000€ έως 300.000€. 

Κατηγορία ενίσχυσης Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant) 

Καθεστώς ενίσχυσης 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

Ταμείο ΕΤΠΑ 
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Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας δράσης,είναι επιχειρήσεις, οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά με μία από 
τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, 
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., 
Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 
4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής(Ν.Ε.Π.Α), που θα εδρεύουν 
στην ΠΒΑ. 

 

 

Β. Επιλέξιμοι φορείς, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας δράσης, είναι: 
 

 

ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Δικαίωμα υποβολής στο πρόγραμμα έχουν: 

(α) νομικά πρόσωπα ή  

(β) φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο
 έτος της ηλικίας τους1

 κατά την 
ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, 

 

και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές 
ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το 
παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV). 

 

 

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής: 

 Nα συσταθούν και να  έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας υποχρεωτικά μετά 
την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, 

 Να έχουν ως  σκοπό την ανάπτυξη/διάθεση/εμπορευματοποίηση προϊόντων ή 
υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής/ενσωμάτωσης: 

- καινοτομικών ιδεών ή 

- μη αξιοποιημένης επιστημονικής, τεχνολογικής ή και μη–τεχνολογικής γνώσης 
/ τεχνογνωσίας ή 

- καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική 
διαδικασία/διαδικασία παροχής υπηρεσιών 

 Nα έχουν υποχρεωτικά (από ιδρύσεώς τους) κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό την 
μορφή εμπορικής εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού 
Κοιν.Σ.Επ. και να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη 
εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. 

 

                                                           

 

1Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων σε περίπτωση συνεργασίας. 
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Επιπρόσθετα των προϋποθέσεων που αναφέρονται παραπάνω, οι επιλέξιμοι δυνητικοί 
δικαιούχοι (υπό σύσταση επιχειρήσεις), θαπρέπει να πληρούν αθροιστικά και τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

1. Η  υποβαλλόμενη πρόταση να  εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ» 
της Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις  δεσμεύονται και οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ 
επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση. 

2. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν έδρα και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

3. Η επιχείρηση είναι υπό σύσταση και δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει διπλογραφικό ή 
απλογραφικό λογιστικό σύστημα.  

4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (επιχειρήσεις) να προσκομίσουν κατά την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής 
Συμμετοχής σύμφωνα με την Πρόσκληση σε ποσοστό τουλάχιστον του 40% του 
προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.  

5. Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα λειτουργήσει - με μία από τις ακόλουθες μορφές 
επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική 
Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής 
(Ν.Ε.Π.Α.). 

6. Η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας για τη/ις 

δραστηριότητα/ες που επιχορηγείται/ούνται πριν την καταβολή της τελευταίας 
πληρωμής. 

7. Η υπό σύσταση επιχείρηση υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην Πρόσκληση (ένα και 
μοναδικό επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.).  

8. Το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού, καθώς και οι δαπάνες που 
περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς 
έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους.  

9. Να περιλαμβάνονται στις μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη 
Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης

 Μαϊου 2003 και στο Παράρτημα Ι του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης

 Ιουνίου 2014, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

10. Δεν εκκρεμεί σε βάρος των νομικών ή φυσικών προσώπων που υποβάλλουν το 
επενδυτικό σχέδιο για σύσταση νέας επιχείρησης ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης 
έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση 
κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. 

11. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο για σύσταση νέας 
επιχείρησης να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 

και να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις 

12. Οι επιχειρήσεις θα δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι 
μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές 
και υπηρεσίες γι’ αυτήν, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, 
ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι 
κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο 
πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως 
ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΣΑμεΑ. 

13. Η υπό σύσταση επιχείρηση δεν θα ενταχθεί σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο 
διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών 
συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που 
αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την 
χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο 
πρακτόρευσης). 

14. Η περίοδος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου και της Πρόσκλησης. 

15. Η υποβαλλόμενη πρόταση είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους περιορισμούς 
σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που την διέπουν. 
Η ενίσχυση που χορηγείται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 
1407/2013  και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού. 

16. Δεν συντρέχουν για τους ιδρυτές της επιχείρησης λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 
του Ν. 4488/2017(Α137/13.09.2017), όπως ισχύει. 

 

I. Σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας πουχορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό 
ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία 
ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό 
τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. 

 

Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και 
ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα 
ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι θα 
διασφαλίζεται, με κατάλληλη λογιστικήπαρακολούθηση ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων 
και η διάκριση του κόστους ούτως ώστε η στήριξη τηςδραστηριότητας των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ. 
 

Επισημαίνεται ότι: 
 

II. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίαςπου έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες 
επιχειρήσεις λαμβάνονταιυπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας στη νέα ή στηνεξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό 
ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίαςπου είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν 
από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες. 
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III. Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η 
ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται 
στην επιχείρηση που έλαβε αυτήτην ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η 
επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τιςοποίες χρησιμοποιήθηκε η 
ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναιδυνατός, οι 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη 
λογιστικήαξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική 
ημερομηνία τηςδιάσπασης. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης: 

 οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι 
θυγατρικές τους, . καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των 
οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από 
κοινού. 

 οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών 
συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που 
αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη 

χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο 
πρακτόρευσης κλπ). 

Διευκρινίζεται ότι: 

 Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον 
τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την 
αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν 
βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη 
συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν 
έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανοπαρακολούθησης της πράξης. 

 

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί 
συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς, η μη ικανοποίησή τους ή η 
ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του 
επενδυτικού σχεδίου. 
 

Επιπλέον, με την υποβολή της πρότασης, ο Δικαιούχος, δεσμεύεται να συμμετάσχει σε 
έρευνες που θα διεξάγει η ΕΥΔ ΕΠ ΒΑ, υπό τη μορφή ερωτηματολογίων, σε οποιαδήποτε 
φάση της Πρόσκλησης (υποβολής δικαιολογητικών, ένταξης ή απόρριψης Προτάσεων, ή/και 
ολοκλήρωσης των Πράξεων), με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα χρησιμεύσουν τόσο 
στην παρακολούθηση, όσο και σε αξιολόγηση των Δράσεων. 
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5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση καινοτόμων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων 
ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες και στη βελτίωση των 
δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. Η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην 
αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων στους στρατηγικούς τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

Το κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρουσιάζονται στο Παράρτημα VIII «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ» 
της Πρόσκλησης. Επίσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται και οφείλουν να διαθέτουν 
τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις 
διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.)1407/2013.Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες: 
 

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, 

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,  

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων 
προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά 
από τις οικείες επιχειρήσεις, 

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς 
κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη 
δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται 
με την εξαγωγική δραστηριότητα· 

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς α), β) ή γ)  
της προηγούμενης παραγράφου και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους 
από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος VIII δύνανται να ενισχυθούν για τις επιλέξιμες 
δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλη λογιστική 
παρακολούθηση ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων και η διάκριση του κόστους, έτσι ώστε η 
ενίσχυση να αφορά μόνο την επιλέξιμη δραστηριότητα και να μην ενισχύεται η μη επιλέξιμη 
από τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 δραστηριότητα. 
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6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 
Πρόσκλησης.   

6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1) Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 

Οι επενδυτικές ενισχύσεις σε στοιχεία ενεργητικού αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα 
και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με: 

• Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων / Ειδικές 
εγκαταστάσεις 

• Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός 

• Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες 

• Επενδύσεις για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, που δεν έχουν φυσική ή 
χρηματοοικονομική υπόσταση (Αναφέρονται σε δαπάνες για έκτακτες ανάγκες 
μάρκετινγκ, για εκπαίδευση, για λογισμικό και για άλλα παρεμφερή αντικείμενα, 
διαφορετικά από τις τρέχουσες δαπάνες για καινοτομία). 

 

2) Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από εξωτερικούς 
συμβούλους/εμπειρογνώμονες, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου, όπως η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, μελέτης οικονομικής 
βιωσιμότητας, μελέτης έρευνας αγοράς, μελέτης σκοπιμότητας. Δεν είναι επιλέξιμες οι 
συνήθεις ή περιοδικές υπηρεσίες. 

3) Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη 
συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση ως εκθέτης. 

4) Ενισχύσεις Καινοτομίας 

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής: 

i. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού: Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση, την 
επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων 
στοιχείων ενεργητικού (σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες 
συμμετέχει ο δικαιούχος). 

ii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας: Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες 
για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Οι εν 
λόγω συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να συνδέονται και να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας συγκαταλέγονται η συνδρομή και η 
επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της 
προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης 
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προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης 
για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της 
καινοτομίας είναι η παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, 
χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την 
ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. 

iii. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

Η υποκατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στην αγορά γνώσεων και 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (boughtorlicensed), οι οποίες είναι επιλέξιμες υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης των ίσων αποστάσεων. Δηλαδή θα πρέπει οι όροι της 
συναλλαγής μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών να μην διαφέρουν από εκείνους που 
θα είχαν οριστεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και να μην περιέχουν κανένα 
στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης. Κάθε συναλλαγή που προκύπτει από ανοιχτή, διαφανή 
και χωρίς διακρίσεις διαδικασία θεωρείται ότι πληροί την αρχή της τήρησης ίσων 
αποστάσεων. 

5) Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού): 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου 
προσωπικού.  
 

Οι επιλέξιμες δαπάνες πληρούν τους όρους που καθορίζει η με αρ. πρωτ. 
137675/EΥΘΥ1016/19-12/2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) 
χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση 
μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο 
αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την 
ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο 
όργανο παρακολούθησης της πράξης. 

6) Λειτουργικές δαπάνες 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης για τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου και αφορούν  διάφορα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 
δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, 
ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε 
θερμοκοιτίδες, κ.α.). Επισημαίνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες 
θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και να 
είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. 

 

6.2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ. 

Γενικές επισημάνσεις: 

1. Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο 
έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών. 
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2. Για την περίπτωση τιμολογίων, που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και 
δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η 
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα. Επίσης, θα 
προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και 
οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης και 
επαρκούς διαδρομής ελέγχου για την προμήθεια, τη διακίνηση των προϊόντων και την 
εξόφληση του προμηθευτή. 

3. Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιοι μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των 
μηχανημάτων και του εξοπλισμού και μπορεί να ζητούν από το δικαιούχο, τον 
προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και 
πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας για τον έλεγχο των τιμών αυτών. 

4. Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να 
χρησιμοποιούνται από τους αρμόδιους κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως 
μέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών που θα 
λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων κτιριακών κατασκευών. 

5. Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους, 

καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επενδυτικό 
σχέδιο κατά την πιστοποίησή τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται 
δεν κριθούν στο σύνολό τους επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη 

δραστηριότητα της επιχείρησης κατά την πιστοποίηση τους, θα γίνεται δεκτό μόνο το 
ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό. 

6. Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες πάσης φύσεως παραστατικά 
αυτοτιμολόγησης σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια 
αυτοπαράδοσης κ.ά.). 

7. Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά,που συντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του επενδυτικού σχεδίου, κατατίθενται στην φορολογική αρχή και προσκομίζονται 
υποχρεωτικά, όταν αυτό απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία. 

8. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ 
βαθμού των εταίρων/ μετόχων της επιχείρησης. 

9. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων αν στο επενδυτικό σχέδιο περιέχονται 
δαπάνες για επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται 
η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.  

 

α) Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού  

Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

Επενδυτικές δαπάνες για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για τη 
δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης. 

Οι κτιριακές επενδύσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
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 Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές 
εγκαταστάσεις, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, 
εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της 
επιχείρησης. 

 Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

 Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού 
ελέγχου, που συνδέονται πάγια με τις κτιριακές υποδομές με τρόπο μόνιμο και σταθερό, 

ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε άλλο χώρο. 

 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων 
που αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες 
Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ. 

 

Οι δαπάνες κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων προκύπτουν 
από υποβαλλόμενη πλήρη τεχνική μελέτη, υπογεγραμμένη από αρμόδιο / αρμόδιους 
μηχανικό / μηχανικούς και είναι σύμφωνες με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, 
όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη 
νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι:  

 η προσκόμιση της απαιτούμενης -σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό- 

άδειας για τις εκτελούμενες εργασίες.  

 η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση 
επικαρπίας επί του ακινήτου σε ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης 
και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών (ή για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών στην περίπτωση ανέγερσης κτιρίου). Η περίοδος της 
οκταετίας (ή της δεκαπενταετίας)  υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή 
η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης 
και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης.  

Σημειώνεται ότι:  

 Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, καθώς 
και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη. 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε 
με την επίβλεψη δαπάνες. 

 Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα κατηγορία δαπάνες μελετών ανακαίνισης, 
διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες μελετών. 
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Μηχανήματα – εξοπλισμός  

Επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού, 
πάγιων στοιχείων για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση της επιχειρηματικής εγκατάστασης ή 
τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες.  

Εξοπλισμός που αποτελεί πάγιο στοιχείο θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη 
χρήση και συντήρηση έχει ωφέλιμη διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το 
αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά τη χρήση, δεν χάνει την ταυτότητά του με ενσωμάτωση 
σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται, κατά περίπτωση, στο μητρώο παγίων και 
δέχεται αποσβέσεις. 

Τα μηχανήματα – εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια και 
αμεταχείριστα. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική 
βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή. 

Οι επενδυτικές δαπάνες μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την 
παραγωγή, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση προϊόντων.  

 Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση εργαστηριακού εξοπλισμού για τον ποιοτικό 
έλεγχο της παραγωγής/τη διασφάλιση της ποιότητας/τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
με διάφορα πρότυπα.  

 Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού 
ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας.  

 Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση ειδικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη 
υπηρεσιών.  

 Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων πληροφορικής και δικτυώσεων.  

Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται ήδη από την 
επιχείρηση, δεν είναι επιλέξιμες.  

Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των 
κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού, που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο 
τμήμα του για την ομαλή λειτουργία του σύμφωνα με της όρους προμήθειας του εξοπλισμού 
που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν, σε ποσοστό, το 10% της δαπάνης 
απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.Θα ελέγχεται μέσω του Παραρτήματος Ι.2. 

Η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού είναι επιλέξιμη όταν περιλαμβάνει υποχρέωση 
αγοράς του πάγιου στοιχείου, που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης μετά την λήξη της περιόδου μίσθωσης και με την τήρηση των εξής όρων:  

i. ο μισθωτής είναι ο άμεσος δικαιούχος της κοινοτικής συγχρηματοδότησης, 

ii. τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή, συνοδευόμενα από 
εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, 
αποτελούν τη δαπάνη που είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση,  
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iii. στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης που περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς του πάγιου 
στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιμο για την κοινοτική συγχρηματοδότηση δεν 
πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκμισθούμενου πάγιου 
στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος αναχρηματοδότησης, 
γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιμες, 

iv. η ενίσχυση για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται στον μισθωτή 
σε μία ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τα μισθώματα που έχουν πραγματικά 
καταβληθεί,  

v. ωστόσο, ο μισθωτής πρέπει να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η 
πλέον αποτελεσματική από πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της χρήσης 
του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου συνεπαγόταν 
χαμηλότερο κόστος, το επιπλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη. 

Η αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σχετικής με το αντικείμενο δραστηριότητας της 
επιχείρησης είναι επιλέξιμη, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα 
οχήματα για ίδιες ανάγκες. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις του τομέα οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών δεν είναι επιλέξιμη η απόκτηση οχήματος, σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013. 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Επενδύσεις για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, που δεν έχουν φυσική ή 
χρηματοοικονομική υπόσταση.Αναφέρονται σε δαπάνες διαφορετικές από τις δαπάνες για 
καινοτομία. 

Οι επενδυτικές δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες 
που σχετίζονται με: 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

Το σχεδιασμό, την πιστοποίηση και τη συσκευασία / ετικέτα των προϊόντων/ υπηρεσιών. 
Την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα 
για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές – 

στόχους. 
Απόκτηση δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 

Δημιουργία εμπορικού σήματος 

 

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, 
εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που 
λαμβάνει την ενίσχυση, 

ii. Πρέπει να είναι αποσβεστέα, 
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iii. Πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία 
χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο 
χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία λήξης του 
επενδυτικού σχεδίου. 

Ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνονται τα εξής: 
Σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας. 
Σχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας. 
Δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας προϊόντων από 

διαπιστευμένουςφορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού). 
Δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού). 
Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου και αναλύσεις. 
Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των 

ΠαραγόμενωνΠροϊόντων. 
Πιστοποίηση Συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού). 
Εργαστηριακός Εξοπλισμός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο/ τη διασφάλιση 

ποιότητας/ τηδιασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα. 
Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης. 
Διαδικασίες σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και 

μέτρησης, λειτουργιών και διαδικασιών. 

Επισημαίνεται, ότι: 

 Όσα εκ των ανωτέρω σχετίζονται με πιστοποίηση, θα είναι επιλέξιμα μόνο εάν 
καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης/ Διαπίστευσης. 

 Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική 
επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης , το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται 
αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει 
ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης. 

 Το κόστος για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης δεν είναι επιλέξιμο. 

 

Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ 

 Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια - 

μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 
πληροφορικής όπως πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και 
ηλεκτρονικής δικτύωσης.  

 Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για 
μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να 
είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. 
pernamed/concurrentuser, perserver, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν 
(ενδεικτικά) σε:  
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o αυτοματοποίηση της παραγωγής  
o ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων  
o διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα  
o ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce  

o σύνδεση σε e-marketplaces 

o ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ. 
searchengineoptimizations, accelerators κτλ.)  

o ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών 
ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS)  

o διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών.  
 Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloudcomputing.  

 Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού, καθώς και 
το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι 
το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού. 

 

β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες: 

 Δαπάνες για την υποστήριξη της επιχείρησης στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, που 
αφορούν την προώθηση νέων προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης ή την επέκτασή της 
σε νέες αγορές. 

 Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του 
εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων (Joint-Ventures), που αφορούν νέες αγορές ή νέα 
προϊόντα /υπηρεσίες.  

 Εκπόνηση μελετών και ερευνών όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, 

οργάνωσης διοίκησης, σκοπιμότητας, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της 
επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης 
διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου - riskanalysis, marketingplan.  

 Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου 

Σημειώνεται ότι: 
 Το συνολικό κόστος παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά τις 5.000€. Θα ελέγχεται μέσω του Παραρτήματος Ι.2. 
 Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων συμπεριλαμβάνονται στην συνολική 

αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.  

 Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την 
επιχείρηση. Η εν λόγω σύμβαση, ανεξαρτήτως του κόστους της συμβουλευτικής 
υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι νομίμως καταχωρημένη στο taxisnet. 

 Οι δαπάνες για τις μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
απόκτησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν, 
καθώς και για μελέτες επαγγελματικού κινδύνου και άλλες παρεμφερείς μελέτες δεν 
είναι επιλέξιμες.   
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 Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θα αξιολογούνται για τη σκοπιμότητά τους σε 
σχέση με το μέγεθος του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και για τη συνάφειά τους σε 
σχέση με το επενδυτικό σχέδιο.  

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη. 
 

 

γ) Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της 
επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της, υπό τους ακόλουθους 
όρους: 

 Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης. Η συμμετοχή πρέπει να 
αφορά, είτε στην προώθηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες 
αγορές, είτε στην προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε δεδομένες για 
την επιχείρηση-εκθέτη αγορές. 

 Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στην 
Ελλάδα, το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, μεταφορά υλικών 
κλπ.) δεν θα υπερβαίνει τις 10.000€. Θα ελέγχεται μέσω του Παραρτήματος Ι.2. 

 Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στο 
Εξωτερικό το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, μεταφορά υλικών 
κλπ.) δεν θα υπερβαίνει τις 20.000€. Θα ελέγχεται μέσω του Παραρτήματος Ι.2. 

 

δ) Ενισχύσεις Καινοτομίας 

Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης 
για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 

Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, 
προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. 
αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη 
κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων 
κλπ.) για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να 
συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και να συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα παραδοτέα. Η τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε 
από το εξωτερικό. Με την απόκτηση των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας η επιχείρηση πρέπει να 
εγγράψει την εν λόγω δαπάνη στο Μητρώο παγίων (όπου απαιτείται) κατά τα προβλεπόμενα 
στην εθνική φορολογική νομοθεσία. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 

i. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού. Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση, την 
επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων 
στοιχείων ενεργητικού (σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες 
συμμετέχει ο δικαιούχος). 
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ii. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές 
δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να 
ελήφθησαν –bought or licensed- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με 
τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Για τις δαπάνες της υποκατηγορίας ισχύουν 
τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 16 (περίπτωση Ε) της ΥΑΕΚΕΔ. 

iii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η συνδρομή και η 
επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της 
προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης 
προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν (σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι 
οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο). 

 

Λειτουργικές Δαπάνες  

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης για τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου και αφορούν  διάφορα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες 
ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, 
θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.).  

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες, που αφορούν στην υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου και είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου και ειδικότερα οι ακόλουθες:  

i. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου: Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί 
ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας – 

κύριας ή δευτερεύουσας- του επαγγελματία/επιχειρηματία), κατά τρόπο ώστε να 
εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Το χαρτόσημο αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που η δαπάνη του ενοικίου δεν συμπεριλαμβάνει το χαρτόσημο 
δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της δαπάνης ενοικίου. Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι 
επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον 
εκμισθωτή. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους 
τους εταίρους.Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον 
όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με 
άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων θα 
ανακαλείται η απόφαση ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. 

ii. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες: Θα γίνονται δεκτές δαπάνες 
ηλεκτρισμού, κινητής και σταθερής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, 
θέρμανσης και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες. Επιλέξιμοι είναι οι λογαριασμοί που 
εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά έξοδα 
συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες. Επισημαίνεται ότι 
δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες είναι επιλέξιμες εφόσον οι θερμοκοιτίδες 
συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο δομών ενεργού στήριξης 
νεοφυούςεπιχειρηματικότητας του Υπουργείου Οικονομίαςκαι Ανάπτυξης. 
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Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού. 
 

 

 

Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού) 

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού 

του φυσικού προσώπου ή των μετόχων/εταίρων του νομικού προσώπου που υποβάλλει το 

επενδυτικό σχέδιο (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις). 

Το μισθολογικό κόστος απασχολούμενων στην επιχείρηση είναι επιλέξιμο υπό τους 
ακόλουθους όρους: 

 

 Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη 
απασχόληση (μισθωτή εργασία). 

 Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στο συνολικό 
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του 
επιλέξιμου ορίου. 

 Η επιχορήγηση νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, αφορά σε επιχορηγούμενες 
ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) με υποχρέωση διατήρησης των ΕΜΕ έτους 2020 

καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.  
 Η τήρηση της παραπάνω όρου, ελέγχεται κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου. 
 Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα 

(π.χ. ΟΑΕΔ), προσμετράται στη διατήρηση προσωπικού. Ωστόσο, το μισθολογικό 
κόστος αυτής της ΕΜΕ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη προς συγχρηματοδότηση στην 
παρούσα κατηγορία δαπανών.  

  Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με 
μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ. 

 

6.3. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω: 

i. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών. 

ii. Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιούνται πριν την έγκριση των προβλεπόμενων από 
τη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων.  

iii. Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και δαπάνες που αφορούν 
σε δασμούς, φόρους, τέλη. 

iv. Χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης 
επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών 

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



 

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Σελίδα 36 από 161  

 

συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, 
καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. 

v. Η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης. 

vi. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον 
ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη 
εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση εξαιρούμενων ή 
απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου και μόνο για το μέρος 
αυτό. Ο ΦΠΑ, που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιμη 
δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. Ο ΦΠΑ, που βαρύνει δαπάνες, 
που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων, που υπάγονται στα ειδικά 
καθεστώτα κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Στις 
περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την 
άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για 
την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι 
επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό, που δεν μπορεί να ανακτηθεί (ΣΔΕ, άρθρο 22, Κ. 
1303/2013, άρθρο 69, παρ.3). 

vii. Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί πριν την 
ημερομηνία διενέργειας της επαλήθευσης από αρμόδιο όργανο. 

viii. Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που 
επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο. 

ix. Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 

x. Οι δαπάνες προμήθειας ή χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού. 

 

 

6.4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Όλες οι δαπάνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ενός έργου, οφείλουν να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές προβλέψεις των επί μέρους 
διατάξεων, που διέπουν κάθε κατηγορία δαπάνης, όπως αναφέρονται ειδικότερα στο 
Παράρτημα ΙΙΙτης παρούσας Πρόσκλησης. 

 

6.5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6.5.1. Προϋπολογισμός έργων 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου 
ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως  300.000€. 
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Στα έργα που η ένταση της ενίσχυσης φτάσει το 70% ο μέγιστος επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός περιοορίζεται στο μέγιστο των 285.000€, ώστε η ενίσχυση να μην υπερβεί 
το όριο του Deminimis. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με 
προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην 
περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο 
αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης 
και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή. 

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
ανωτέρω αναφερόμενα όρια. 

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος του ως άνω τιθέμενου κατώτερου ορίου. 

 

6.5.2. Διάρκεια των έργων 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης. 

Η ημερομηνία έναρξης κάθε προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ορίζεται στην 

πρόταση του φορέα, η οποία σε κάθε περίπτωση δε δύναται να είναι προγενέστερη της  
ημερομηνίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης,όπως ορίζεται παραπάνω. Παράταση της 
διάρκειας υλοποίησής του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες, μπορεί να δοθεί 
μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ σε 
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
έγκριση της παράτασης και η τροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασης 
Ένταξης/Χρηματοδότησης. 

 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

7.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.500.000 €. 

Η Δημόσια Δαπάνη των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στο 
ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 στο πλαίσιο της παρούσας, δύναται να ανέλθει έως το 120% της 
Δ.Δ. που προκηρύσσεται με την παρούσα, μετά από έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020.   

Η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης, δύναται να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 και εφόσον 
απαιτηθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Κάθε τροποποίηση Πρόσκλησης, 
θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 (www.pepba.gr)και του 
ΕΣΠΑ (www.espa.gr).   

http://www.pepba.gr/
http://www.espa.gr/
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Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των 
διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, 
συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. 
Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συγκέντρωση της στήριξης από το ΕΤΠΑ στις 
προτεραιότητες της Ένωσης. 

 

Επισημαίνουμε ότι τα εγκεκριμένα έργα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 01 
«Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της 
περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία» 

 

7.2. ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων 
δαπανώντων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 60%. Σε 
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής 
εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση) η ένταση της 
ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%. Η ενίσχυση δεν δύναται και σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί το όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013. 
 

Οι δαπάνες όλων των κατηγοριών θεωρούνται επιλέξιμες για τα εγκεκριμένα έργα εφόσον 
έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των χρονικών πλαισίων που προσδιορίζονται στην 
απόφαση υπαγωγής-χρηματοδότησης του έργου και εφόσον σχετίζονται με την υλοποίηση 
του έργου. Το σύνολο των παραστατικών δαπανών (π.χ. τιμολογίων) θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. Η εξόφλησή τους θα πρέπει να 
έχει γίνει είτε μέχρι τη διενέργεια του ενδιάμεσου ελέγχου, για να πιστοποιηθούν οι σχετικές 
δαπάνες, είτε το αργότερο μέχρι ένα (1) μήνα μετά από τη λήξη του έργου με την υποβολή 
της τελικής έκθεσης. 

Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία των 
φορέων για τις δαπάνες και τα έσοδα του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
νομοθεσία για τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Η δημόσια χρηματοδότησηκαταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η 
εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας 
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χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου 
δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που 
χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της 
δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η 
σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις 
περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση 
εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης 
του προγράμματος.  

Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 
συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά 
χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου θεωρούνται λειτουργικά έξοδα και δεν είναι 
επιλέξιμα στη δράση. 

ΣΩΡΕΥΣΗ 

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης μπορούν να σωρευθούν 
με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν σε 
διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.  

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει της παρούσας πρόσκλησης μπορούν να 
σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι του ορίου των 200.000€ για 
οποιαδήποτε περίοδο 3 οικονομικών ετών (ή των 100.000€ σε επιχειρήσεις οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών). 
Επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, είναι 
δυνατόν να ενισχυθούν στο πλαίσιο άλλων κρατικών ενισχύσεων ή ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση του 
υψηλότερου ποσοστού έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις 
ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου Κανονισμού ή Απόφασης της Ε.Ε. 
Προκειμένου να υπάρχει έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, ο δυνητικός 
δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η επιχείρηση βάσει του  κανονισμού που διέπει την 
παρούσα πρόσκληση ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο 
προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρηση σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό. 
 

7.3. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα 
χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. 

Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις: 
• οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται σε όλες 

τις μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις.  
• πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και 

συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  
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• πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης. 
• μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα 

όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της 
συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το 
ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου). 

• οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από 
χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για τη προχρηματοδότηση 
επιχειρήσεων. 
 

Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο 
Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του 
ορίου που θέτουν οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων.  

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την 
εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει τη 
μορφήτραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή 
δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής 
αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται ηκίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και μέσω 
αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστήπράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από 
την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίησητης επένδυσης, με σαφή 
αναφορά των όρων σύναψης του δανείου. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί ναλαμβάνεται και σε 
συνάλλαγμα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισμό για 
τηνκάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, είναι υποχρεωμένη να 
προσκομίσει κατά τηνυλοποίηση του προγράμματος αντίγραφο της σχετικής σύμβασης με τις 
απαραίτητες πρόσθετες πράξεις εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα μέσω ανοικτού 
αλληλόχρεου λογαριασμού. 

 

7.4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να διαμορφώνεται 
σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ 
Ή/ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 

Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

1. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού  

1.1 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις 40% 

1.2 Μηχανήματα - εξοπλισμός 90% 

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



 

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Σελίδα 41 από 161  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ 
Ή/ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 

Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

1.3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 
100% και σε κάθε περίπτωση 

μέχρι 50.000 € 

1.4 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης 
της χρήσης ΤΠΕ 

50%  

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες  15% και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι 15.000€ 

3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 20% 

3.1 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην 
Ελλάδα 

Μέχρι 10.000€ 

3.2 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο 
εξωτερικό 

Μέχρι 20.000€ 

4. Ενισχύσεις Καινοτομίας 

30% 
4.1. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού 

4.2. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας 

4.3. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

5. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου 
προσωπικού) 

30.000,00 € και μέχρι δύο 
ΕΜΕ (νέες) 

6. Λειτουργικές δαπάνες 10% 

 

Ως προς τις ΕΜΕ Ισχύουν τα εξής : 

Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ), θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, 
δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους 
απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα. 

1 ΕΜΕ = 12 ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες. 

Υπολογισμός ΕΜΕ: 

1. Εργαζόμενος με πλήρες ωράριο (8ωρο): Hμέρες ασφάλισης (του έτους) που ο εργαζόμενος 
δουλεύει με πλήρες ωράριο (8ωρο) / 300.  

2. Εργαζόμενος που δουλεύει με ωράριο μικρότερο των οκτώ ωρών (στοιχεία από τους 
Πίνακες προσωπικού): (αριθμός ασφαλιστικών ημερομισθίων ανά μήνα x ώρες εργασίας ανά 
ημέρα x μήνες εργασίας) / 2.080.  

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους (επιχειρήσεις) 
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
(http://www.ependyseis.gr/misμε την ένδειξη: Για την Πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση της 
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ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους 
τομείς της RIS3». 

Ειδικότερα: 

 Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει μόνο ένας φορέας, η 
αίτηση χρηματοδότησης  υποβάλλεται από το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που θα 
συστήσει την επιχείρηση.  

 Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν περισσότεροι του ενός 
φορείς (εταίροι), η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από έναν μόνο φορέα 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Σε αυτή την περίπτωση, κάθε φορέας-εταίρος 
υποβάλλει με την αίτηση χρηματοδότησης την υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα Α΄) 
του Παραρτήματος Χ, στην οποία δηλώνει και τον φορέα που θα υποβάλλει την 
αίτηση. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει ως εταίρος 
σε υπό σύσταση επιχείρηση, δεν έχει δικαίωμα ούτε να συμμετάσχει ως εταίρος υπό 
σύσταση επιχείρησης σε άλλη επενδυτική πρόταση, ούτε να υποβάλλει αυτόνομα άλλη 
επενδυτική πρόταση. Σε αντίθεση περίπτωση το σύνολο των αιτήσεων χρηματοδότησης στο 
οποίο συμμετέχει ο εν λόγω εταίρος θα απορρίπτονται και θα τίθενται στο αρχείο. 

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά: 

i. να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα 
σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ, όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα 
Ι.1,  

ii. να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΧ:  

1. Το συμπληρωματικό Παράρτημα Ι.2 (Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης 
Μέρος 2) επισυνάπτεται πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, σαρωμένο 
αντίγραφο (scan), σε «φορητή» μορφή (.pdf). Το Παράρτημα Ι.2 παρέχεται 
συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση, αλλά μπορεί να αναζητηθεί και στους 
ιστοτόπους www.espa.gr, www.pepba.gr και www.elanet.gr. 

2. Τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΧ 

επισυνάπτονται υπογεγραμμένα, όπου απαιτείται, σε σαρωμένα αντίγραφα 
(scan), σε φορητή μορφή (.pdf). 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις (Παράρτημα Χ – «Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων» 
της Πρόσκλησης) επισυνάπτονται με ηλεκτρονική υπογραφή του νομίμου 
εκπροσώπου ή υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγισμένες με 
τη σφραφίδα της επιχείρησης που εκπροσωπεί, σαρωμένες (scan), σε «φορητή» 
μορφή (.pdf), δηλώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της 
αίτησης.  

Σημειώνεται ότι το σύνολο των δικαιολογητικών προκειμένου να επισυναφθούν 
στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχουν συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον, 
κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω 

http://www.espa.gr/
http://www.pepba.gr/
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περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι 
δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου zip ή και rar. 

iii. Να οριστικοποιήσει την αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 

Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της 
Πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενο μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: 

• της ΕΥΔ ΕΠ ΒΑ (www.pepba.gr)  

• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)  

• της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) 

• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)  

• στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr 

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. 
Δεν θα αξιολογούνται προτάσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά. 
 

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 19/12/2019  και ώρα 13:00:00 και 
ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η   14/04/2020 και ώρα 15:00:00. 
 
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 
χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή επενδυτικού σχεδίου. Οι αιτήσεις 
χρηματοδότησης έργων που δεν θα υποβληθούν εμπρόθεσμα δεν θα αξιολογούνται. 

Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει τόσο η 
επισύναξη των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής του Παραρτήματος ΙΧ όσο και η 
ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ να οριστικοποιηθεί πριν την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων έργων. 

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής 
τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, 
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, 
δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε απόκλιση μεταξύ των 
στοιχείων της αίτησης και των δικαιολογητικών και ο ΕΦΕΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για 
τυχόν ενέργειες ή δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί. 

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου 
υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται από τον 
Υπεύθυνο του Έργου ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή 
αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή 
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τους και παρέχει τη δυνατότητα επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας. 

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να 
εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των 
στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις. 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΔΑ/ΕΦ, 
για την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται: 

 για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις 
κατά την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των 
Δικαιούχων),  

 για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και  

 για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της 
εν λόγω δράσης. 

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στο Έντυπο Υποβολής 

Αίτησης Χρηματοδότησης Μέρος Ι (Παράρτημα Ι.1) επέχουν θέση κοινοποίησης και 
συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.  

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων 
βάσει του Ν. 2472/97. 

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Για την αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος επισυνάπτει και 
υποβάλλει (ηλεκτρονικά) μέσω του ΠΣΚΕ το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών του 
Παραρτήματος ΙΧ εντός της προθεσμίας (καταληκτική ημερομηνία και ώρα) που ορίζεται στο 
προηγούμενο κεφάλαιο. 

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

10.1. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Αξιολογητές 

Η αξιολόγηση κάθε υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου, διενεργείται (με βάση τα κριτήρια 
της παρούσας Πρόσκλησης), από έναν (1) αξιολογητή ο οποίος επιλέγεται με ευθύνη του 
ΕΦΕΠΑΕ και διαθέτει τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικάπροσόντα και εμπειρία σχετική με 
το περιεχόμενο της πρόσκλησης/ επενδυτικού σχεδίου. Οι αξιολογητές ορίζονται με σχετική 
απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ. 

Οι αξιολογητές επιβάλλεται να μην συνδέονται με κανένα τρόπο με τις αιτήσεις 
χρηματοδότησης, ούτωςώστε να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ανεξαρτησία τους. Οι 
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αξιολογητές δεν πρέπει να είναι συντάκτες προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης, ή να προέρχονται από φορέα που υποβάλει πρόταση. Για το λόγο αυτό (στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατ΄ άρθρο 38 παρ. 5 του Ν. 4314/2014), θα πρέπει να 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τη μη σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και δήλωση 
τήρησηςεμπιστευτικότητας. 

Για τις ανάγκες της αξιολογικής διαδικασίας θα είναι στη διάθεση των αξιολογητών όλο το 
σχετικό υλικό. 

Οι αξιολογητές δε θα μπορούν να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την παραλαβή των 

αποτελεσμάτων των έργων που αξιολόγησαν. 

 

Επιτροπή αξιολόγησης 

Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας της δράσης θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή 
Αξιολόγησης με απόφαση του ΕΦΔ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεί δευτεροβάθμιο 
όργανο αξιολόγησης η οποία εξετάζει σε δεύτερο βαθμό και καταχωρεί και οριστικοποιεί την 
τελική βαθμολογία στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δύναται να αποτελούν στελέχη της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου με ανάλογη εμπειρία. Στην απόφαση σύστασης θα περιγράφονται λεπτομερώς οι 
αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίαςτης, τα μέλη της και ότι άλλο απαιτείται. 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δε θα μπορούν να ασχοληθούν άμεσα με την 
παρακολούθηση και την παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων. 

10.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η 
διαδικασίααξιολόγησής των υποβληθέντων σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του 
ΠΣΚΕ, με ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ. 

 

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης 
της διαδικασίαςαξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης, σε συνεργασία με τους 
αξιολογητές, όλων των απαραίτητωνδεδομένων στο ΠΣΚΕ. 
 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων είναι «συγκριτική» μεταξύ όλων των προτάσεων 
πουυποβάλλονται στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση. 
 

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής: 

α) δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι διαφανή, 
β) διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των 
αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας του Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020, 

γ) λαμβάνουν υπόψη την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τηρούν τις 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης όπως ορίζεται στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού 1303/2013. 
  

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων δύνανται να 
γίνουν διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων 

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



 

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Σελίδα 46 από 161  

 

στοιχείων και να αποφευχθούν και εξαρθρωθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του 
ενωσιακού προϋπολογισμού. 
 
Η αξιολόγηση κάθε πρότασης ανά Στάδιο Αξιολόγησης και συνολικά, γίνεται με τη διαδικασία 
που καταγράφεται ακολούθως.  
 

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει 3 (τρία) στάδια: 

 ΣΤΑΔΙΟ Α’: Έλεγχος Πληρότητας.  

Σε περίπτωση διαπιστωθεισών ελλείψεων στο φάκελο δικαιολογητικών, που έχει ήδη 
υποβληθεί, ο ΕΦΕΠΑΕ ειδοποιεί τον δυνητικό δικαιούχο να προσκομίσει εντός 10 
ημερολογιακών ημερών τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται. Υπογραμμίζεται ότι, 
σε περιπτώσεις ελλείψεως δικαιολογητικών, για να γίνουν αυτά αποδεκτά, θα πρέπει να 
έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της πρότασης. Σε 
περίπτωση μη ανταπόκρισης του δυνητικού δικαιούχου το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί 
ως μη πλήρες. 

 ΣΤΑΔΙΟ Β’: Έλεγχος Επιλεξιμότητας Πρότασης. 
 ΣΤΑΔΙΟ Γ’: Αξιολόγηση των Προτάσεων ανά Ομάδα Κριτηρίων.  

 

Οι έλεγχοι των σταδίων Α και Β απαιτούν την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων κατά το στάδιο Γ διενεργείται από τα όργανα αξιολόγησης και 
γίνεται ανά ομάδα κριτηρίων με βάση τα επί μέρους κριτήρια κάθε ομάδας και με βάση τη 
βαθμολόγηση που ορίζεται σε κάθε ένα από αυτά. Η βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων 
προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των κριτηρίων της επί τον συντελεστή 
στάθμισης της ομάδας. Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το 
άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας των ομάδων κριτηρίων. Αποδεκτή είναι η πρόταση 
που έχει ελάχιστη σταθμισμένη βαθμολογία 10. Η βαθμολογία ανά ομάδα κριτηρίων και 
συνολικά, υπολογίζεται με έως 2 δεκαδικά ψηφία. 
 

Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογητής διενεργεί πλήρως την αξιολόγηση και αξιολογεί και 
βαθμολογεί όλα τακριτήρια ανεξάρτητα εάν στο στάδιο Α η πρόταση κρίνεται μη πλήρης 
ή/και μη παραδεκτή. 
 

Τα Κριτήρια παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της παρούσας 
πρόσκλησης. 
 

10.2.1. Πρωτοβάθμια Αξιολόγηση 

Ο αξιολογητής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της «Αξιολόγησης» στο ΠΣΚΕ, ελέγχει όλα τα 
πεδία του Παραρτήματος Ι.1 που καταχωρήθηκαν από τον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης 
στο ΠΣΚΕ κατά το στάδιο της υποβολής. Όλα τα πεδία του Παραρτήματος Ι.1 δύναται να 
τροποποιηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα στοιχεία της παρούσας 
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πρόσκλησης και τα δικαιολογητικά και στοιχεία του φυσικού και ηλεκτρονικού φακέλου που 
προσκόμισε ο δυνητικός δικαιούχος. 

Η αξιολόγηση των σταδίων Α  πληρότητας και Β επιλεξιμότητας των υπο εξέταση επενδυτικών 
προτασεων γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ εκτός ΠΣΚΕ και υποβάλλεται η σχετική εισήγηση στον 
αξιολογητή. 

Ακολούθως, ο αξιολογητής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση των στελεχών του ΕΦΕΠΑΕ με 
τη λίστα αξιολόγησης των σημείων πληρότητας και επιλεξιμότητας: 

 ενημερώνει τις σχετικές καρτέλες του ΠΣΚΕ με τα αποτελέσματα ελέγχου των σταδίων 
Α και Β και 

 αναρτά στο ΠΣΚΕ το σχετικό αναλυτικό εισηγητικό σε μορφή .pdf αρχείου 

 

Η αξιολόγηση του σταδίου Γ’ «Αξιολόγηση τωνΠροτάσεων ανά Ομάδα Κριτηρίων» γίνεται 
εκτός ΠΣΚΕ σε τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης, το οποίο παρέχει ο ΕΦΕΠΑΕ και το οποίο ο 
αξιολογητής συμπληρώνει πλήρως. Ο αξιολογητής σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσκλησης, 
τα δεδομένα της υποβολής, τα στοιχεία του φυσικού φακέλου και τις οδηγίες βαθμολόγησης 
εκάστου κριτηρίου αξιολογεί το σύνολο των κριτηρίων του κάθε σταδίου, εισάγει την σχετική 
βαθμολόγηση του κριτηρίου στο τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης και αφού το 
συμπληρώσει πλήρως το ανεβάζει σε μορφή .pdf αρχείου ως συνημμένο στην αξιολόγησή 

της. Εν συνεχεία, εισάγει στο ΠΣΚΕ τη βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων Γ, και το ΠΣΚΕ 
υπολογίζει την συνολική βαθμολογία κάθε πρότασης. 
Σε κάθε περίπτωση οι αξιολογητές διενεργούν πλήρως την αξιολόγηση κι αξιολογούν και 
βαθμολογούν όλατα κριτήρια ανεξάρτητα εάν στο στάδιο Α ή Β η πρόταση κρίνεται μη 
πλήρης ή μη παραδεκτή αντίστοιχα. 
 

Μετά την οριστικοποίηση του συνόλου των αξιολογήσεων η αξιολόγηση προχωρά στο 
επόμενο στάδιο, αυτό της οριστικοποίησης της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

10.2.2. Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης του συνόλου των υποβληθεισών προτάσεων, η Επιτροπή 
Αξιολόγησηςοριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
της κάθε πρότασης έχονταςτην ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης και όπου κρίνει σκόπιμο την 
αναβαθμολόγηση και τη διαφοροποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
πρότασης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση.Ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή Αξιολόγησης 
διενεργεί την αξιολόγηση καθώς και τα πεδία τα οποίααξιολογεί προσομοιάζει με του 
πρωτοβάθμιου αξιολογητή. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει: 

i. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων προς ενίσχυση, με το συνολικό προϋπολογισμό και 
την αναλογούσα δημόσια δαπάνη για κάθε εγκεκριμένη αίτηση, 

ii. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού 
πρόσκλησης, 

iii. Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων λόγω αρνητικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, 

στον πίνακα περιλαμβάνονται: 
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α)  οι αιτήσεις που απορρίπτονται λόγω μη κάλυψης τυπικών προϋποθέσεων 
(Έλεγχος Πληρότητας & Επιλεξιμότητας),  

β)  οι αιτήσεις που απορρίπτονται λόγω μη συγκέντρωσης της ελάχιστης συνολικής 
σταθμισμένης βαθμολογίας, η οποία ορίζεται ίση με 10 βαθμούς. 

Για κάθε έναν από τους ανωτέρω επιμέρους Πίνακες θα περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) τα ακόλουθα στοιχεία: 

1) Η τελικά διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία. 

2) Τα βασικά στοιχεία του κάθε επενδυτικού σχεδίου (π.χ. κωδ. Επενδυτικού σχεδίου, 
επωνυμία επιχείρησης, κλπ.). 

3) Οεπιχορηγούμενος Π/Υ. 

Δύναται κατά την κρίση του ΕΦΕΠΑΕ να περιληφθούν στους ανωτέρω επιμέρους Πίνακες 
πρόσθετα στοιχεία (π.χ. χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου, ίδια συμμετοχή 
κλπ.). 

Το πρακτικό διαβιβάζεται στον ΕΦΕΠΑΕ, ώστε να εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου με τααποτελέσματα της αξιολόγησης και τον κατάλογο δικαιούχων και ο 
Πίνακας Κατάταξης οριστικοποιείται. Ηαπόφαση του Περιφερειάρχη δημοσιοποιείται στην 
ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΒΑ (www.pepba.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της ΕΛΑΝΕΤ 

(www.elanet.gr). 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ όπου ο 
ΕΦΕΠΑΕ καταχωρεί τααποτελέσματα που εγκρίθηκαν, για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. 
 

Κάθε υποψήφιος που το επενδυτικό του σχέδιο κρίθηκε ως απορριπτέο ή εγκεκριμένο με 
τροποποιήσεις του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου ενημερώνεται ηλεκτρονικά, 
αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και τη δυνατότητα και τους 
όρους άσκησης ένστασης εντός συγκεκριμένηςκαταληκτικής ημερομηνίας. 
 

Επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης δύναται να υποβληθούν ενστάσεις από τους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 10.4 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ». 
 

10.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. 
Βορείου Αιγαίου 2014-2020 Κριτηρίων, σε τρία στάδια: 
 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

1. Πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης ως προς την συμπλήρωση όλων των 
αναγκαίων πεδίων και την υποβολήόλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. 

Εξετάζεται εάνγια την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε εμπρόθεσμα η προβλεπόμενη 
διαδικασία, αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και εάν έχουν επισυναφθεί όλα 
τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση. 

 

http://www.efepae.gr/
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ΣΤΑΔΙΟ Β’: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις είναι τα εξής: 

Εξετάζεται η εκπλήρωση των κριτηρίων του Σταδίου Β’ με βάση τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά των  Παραρτήματος ΙΧ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»της παρούσας 
πρόσκλησης. Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις ως προς την 
επιλεξιμότητά τους είναι τα εξής: 

1. Ο δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση και δεσμεύεται ότι θα έχει την ιδιότητα της 
μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης (όπως η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται 
στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαϊου 2003 και στο Παράρτημα Ι 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με 
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων) 
λαμβανομένων υπόψη και των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής. 

2. Η πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως 
αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ» της 
Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται και οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ 
επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση. 

3. Οι επιχειρήσεις θα έχουν έδρα και θα υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

4. Η υπό σύσταση επιχείρηση δεσμεύεται να χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή 
απλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας). 

5. Η υπό σύσταση επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα λειτουργήσει με μία από τις ακόλουθες 

μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική 
Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής 
(Ν.Ε.Π.Α.). 

6. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (επιχειρήσεις) θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή 
της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής 
Συμμετοχής σύμφωνα με την Πρόσκληση σε ποσοστό τουλάχιστον του 40% του 
προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. 

7. Η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας για τη/ις 
δραστηριότητα/ες που επιχορηγείται/ούνται πριν την καταβολή της τελευταίας 
πληρωμής. 

8. Κάθε δικαιούχος υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην Πρόσκληση, (ένα και μοναδικό 
επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.). 

9. Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που 
περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς 
έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους. 

10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλουν 
επενδυτικό σχέδιο για σύσταση νέας επιχείρησης, ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης 
έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση 
κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.  
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11. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο για σύσταση νέας 
επιχείρησης δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και 
δεν αποτελούν προβληματική επιχείρηση. 

12. Ο δικαιούχος δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της 
επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για αυτήν, με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, 
όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. 
ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία 
πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ. 

13. Η υπό σύσταση επιχείρηση δεν θα ενταχθεί σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο 
διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών 
συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που 
αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την 
χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο 
πρακτόρευσης). 

14. Η περίοδος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου και της Πρόσκλησης. 

15. Η πρόταση είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους περιορισμούς σχετικά με τη 
σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που την διέπουν. Η ενίσχυση 
που χορηγείται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013  και 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού. 

16. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των ιδρυτών της επιχείρησης του άρθρου 40 του 
Ν. 4488/2017(Α137/13.09.2017), όπως ισχύει.. 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ Γ’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τα κριτήρια αξιολόγησης του Σταδίου Γ’ αποτυπώνονται αναλυτικά ως ακολούθως: 
 

1
η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – Ποιότητα και πληρότητα της πρότασης (συντελεστής στάθμισης 

30%) 

1.1 Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης. 
1.2 Στοιχεία Ανταγωνιστικότητας Προϊόντος / Υπηρεσίας 

1.3 Έλεγχος του εύλογου του κόστους της επένδυσης. 
1.4 Καινοτομία της πρότασης 

 

Ειδικά στο κριτήριο που αφορά στο εύλογο του κόστους, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται 
να προτείνει τεκμηριωμένες τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του έργου. 
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2
η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Αξιοπιστία του δυνητικού δικαιούχου  υλοποίησης του έργου 

(συντελεστής στάθμισης 40%) 

2.1 Προβλέψεις Εσόδων-Εξόδων της επιχείρησης. 

2.2 Επαγγελματική Εμπειρία του επενδυτή/επενδυτών. 

2.3 Επιστημονική εμπειρία του επενδυτή/επενδυτών. 

2.4 Οργανωτική διάρθρωση του δικαιούχου. 

 

3
η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ –Επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή 

οικονομία(συντελεστής στάθμισης 20%) 

3.1 Επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία. 
Σημειώνεται για το Κριτήριο αυτό, ότι περιλαμβάνει δύο (2) μέρη : α) τις επιπτώσεις στην ίδια την 
επιχείρηση καιβ) τις επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία. Για την περίπτωση (α) λαμβάνεται υπόψη 
κάθε παράγοντας πουεπιδρά στην ίδια την επιχείρηση, με επικέντρωση στην εισαγωγή καινοτομιών 
τεχνολογικών ή και μητεχνολογικών, αποτελεσμάτων έρευνας, στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, 
στη βελτίωση ή ανάπτυξηνέων προϊόντων, ανταγωνιστικών προϊόντων, στην προβλεπόμενη (αύξηση) 
κύκλου εργασιών ή και κερδών. Γιατην περίπτωση (β) λαμβάνεται υπόψη η στήριξη της ΑΠΑ κλάδων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας για τηνΠεριφέρεια, οι επιπτώσεις από την Επένδυση σε άλλες οικονομικές 
δραστηριότητες στην Περιφέρεια και ηπολλαπλασιαστικότητα / μόχλευση που μπορεί αυτή να επιφέρει σε 
επίπεδο Περιφέρειας, η μείωση του κόστουςστις αλυσίδες αξίας και εφοδιασμού των τελικών προϊόντων 
στα οποία συνεισφέρει η Επένδυση, η ενσωμάτωσηαποτελεσμάτων έρευνας στη λειτουργία της επιχείρησης 
που προσδίδουν σε περιφερειακό επίπεδο, η εξωστρέφεια κ.α. 
 

3.2 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας υπολογίζεται σε ΕΜΕ. 
Η τήρηση της δέσμευσης από το δικαιούχο θα ελέγχεται κατά την ολοκλήρωση. Σε περίπτωση μη 
τήρησης, θα επαναβαθμολογείται το κριτήριο και θα πρέπει η νέα συνολική βαθμολογία να διατηρείται 
πάνω από τη βάση χρηματοδότησης για να παραμείνει ο δικαιούχος στη Δράση. 
 

 

4
η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της 

RIS3 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (συντελεστής στάθμισης 10%) 

 

4.1 Το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει   στους τομείς δραστηριότητας της RIS3 Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου  

Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με τις θεματικές 
προτεραιότητες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας. 
Το επενδυτικό Σχέδιο αφορά ΚΑΔ τομέα της RIS3 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (εξαιρουμένων των 
ΚΑΔ τουριστικών καταλυμάτων) 
Ναι: 20 
Όχι: 0 

 

Να επισημανθεί ότι η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στις επιχειρήσεις που θα 
δραστηριοποιηθούν στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 

(ήτοι: αγροδιατροφή, Τουρισμός- Φύση- Πολιτισμός), σύμφωνα με τη διακριτή κατάταξη των 
ΚΑΔ στο παράρτημα της παρούσας. 
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Η μελέτη στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΒΑ (www.pepba.gr).  

 

 

Αναλυτικά τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας της πρότασης 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. 

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων κατά το στάδιο Γ΄ διενεργείται από τα όργανα αξιολόγησης και 
γίνεται ανά ομάδα κριτηρίων με βάση τα επί μέρους κριτήρια κάθε ομάδας και με βάση τη 
βαθμολόγηση που ορίζεται σε κάθε ένα από αυτά. Η βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων 
προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των κριτηρίων της επί τον συντελεστή 
στάθμισης της ομάδας. Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το 
άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας των ομάδων κριτηρίων. Αποδεκτή είναι η πρόταση 
που έχει ελάχιστη σταθμισμένη βαθμολογία 10. Η βαθμολογία ανά ομάδα κριτηρίων και 
συνολικά, υπολογίζεται με έως 2 δεκαδικά ψηφία.  
 

10.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες υποστήριξης της διαδικασίας. 
Συστήνεται Επιτροπή Ενστάσεων με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Η 
διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19-

12/2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων δεν 
δύνανται να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να 
περιλαμβάνει ως μέλη της στελέχη της Περιφέρειας, της ΕΥΔ ΕΠ ΒΑ, της Κεντρικής Υπηρεσίας 
της ΜΟΔ, ειδικούς εμπειρογνώμονες ή/και μέλη από σχετικό Μητρώο. 

Ο ενδιαφερόμενος δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών 

από την επομένη της γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να υποβάλει 
διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου Ν. 25 του 2690/1999) 
σχετικά με την απόρριψη της αίτησης, τη βαθμολόγησή της και τους όρους έγκρισής της, 
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και 
αποστέλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης στον ΕΦΕΠΑΕ, εντός της ίδιας 
αποκλειστικής προθεσμίας, προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η 
ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων 
του σημείου «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ. Σχετικά υποστηρικτικά δικαιλογητικά επισυνάπτονται 
ηλεκτρονικά.  
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Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει την 
γνωμοδότηση της αναφορικά με: 

 Αποδεκτές ενστάσεις (ή εν μέρει αποδεκτές), καθώς και  

 Απορριφθείσες ενστάσεις. 

 

Σημειώνεται ότι ως λόγος απόρριψης ένστασης δύναται να αποτελεί και η εξάντληση της 
δημόσιαςδαπάνης της πρόσκλησης. 

Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαβιβάζεται με σχετική εισήγηση από 
τον ΕΦΕΠΑΕ στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο οποίος και εκδίδει Απόφαση 
Επικύρωσης του Πρακτικού Αξιολόγησης Ενστάσεων.  

Η Απόφαση επί των ενστάσεων εκδίδεται, σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.2690/1999 από τον 
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, μέσα σε τρεις (3) μήνες αποκλειστικά  από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων, και κοινοποιείται άμεσα στους ενδιαφερομένους, 
ώστε να λάβουν γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης της ένστασης, με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ. 

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία 
Έκδοσης Πίνακα Αποτελεσμάτων και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες Κατάταξης από 
τον ΕΦΕΠΑΕ ο οποίος τους διαβιβάζει στον Περιφερειάρχη για την έκδοση Απόφασης 
Επικύρωσής τους. 
 

10.5. ΕΓΚΡΙΣΗ 

10.5.1. Διαδικασία έγκρισης 

Η ένταξη των έργων στη Δράση γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου μετά 
από εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και με βάση τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης. Η Απόφαση Ένταξης 
κοινοποιείται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), στην ΕΥΔ ΕΠ ΒΑ, στη Διεύθυνση Δημοσίων 
Επενδύσεων, στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, στην Αρχή Πιστοποίησης, κ.λπ.. Στην ίδια 
απόφαση δημοσιεύεται επίσης ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια 
χρηματοδότηση για κάθε επιχορηγούμενη Αίτηση Χρηματοδότησης. 

Σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων και έκδοσης συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης 
ενεργοποιείται εκνέου η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία και εκδίδεται συμπληρωματική 
Απόφαση Ένταξης. 
 

Ακολούθως, ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ όλοι οι δικαιούχοι των 
εγκεκριμένων αιτήσεων προς ενίσχυση, για την ένταξη του επενδυτικού τους σχεδίου.  

Η Απόφαση Ένταξης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που 
δημοσιεύεταισύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1303/2013. 
Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά 
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση 
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εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο 
δημοσιοποίησης. 
 

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται 
η ημερομηνία που ορίζεται για κάθε επένδυση με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης. 

10.5.2. Δημοσιότητα ενταγμένων έργων 

Ο ΕΦΕΠΑΕ δημοσιοποιεί τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του συνοπτικά στοιχεία για κάθε 

εγκεκριμένο έργο, όπως π.χ. την επωνυμία του χρηματοδοτούμενου, τον τίτλο του έργου, την 
ημερομηνία, το ύψος της χρηματοδότησης και το ποσοστό συμμετοχής της Ε.Ε., κ.λπ.. Τα 
στοιχεία των μη εγκεκριμένων έργων δεν δημοσιοποιούνται. 

 

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

11.1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

11.1.1. Τρόπος Εξόφλησης Παραστατικών 

 

Σημειώνεται ότι για τις εξοφλήσεις των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός 
επενδυτικού σχεδίου, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε 
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο 
πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές. 

Κατάλογος δικαιολογητικών ανά Κατηγορία Δαπανών, περιγράφεται αναλυτικά στο 
Παράρτημα III «Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών – Απαραίτητα παραστατικά για την 
υλοποίηση φυσικού & οικονομικού αντικειμένου»της παρούσας πρόσκλησης. 

Επισημαίνεται πως κατά τη φάση παρακολούθησης της υλοποίησης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του Επενδυτικού Σχεδίου δύναται να ζητηθούν πρόσθετα 
δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης, αναλόγως του είδους της δαπάνης και 
του ισχύοντος, κατά τη φάση υλοποίησης θεσμικού – νομοθετικού πλαισίου. 

Επίσης, οι Δαπάνες του Παραρτήματος III εξετάζονται ως προς την επιλεξιμότητά τους σε 
σχέση με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 6 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ». 

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής νομοθεσίας και μπορεί να 
γίνει ως ακολούθως: 

 Κάθε είδους δαπάνη, που συνοδεύεται από νόμιμο φορολογικό στοιχείο και που 
αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών καθαρής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ 
και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου 
πληρωμής, δηλαδή με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής. 

 Κάθε είδους δαπάνη, που συνοδεύεται από νόμιμο φορολογικό στοιχείο και που 
αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών καθαρής αξίας άνω των πεντακοσίων 
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(500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει γίνεται 
με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. 

Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται: 

 Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, όπως προβλέπεται στις 
ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

 Η χρήση εταιρικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της επιχείρησης που 
πραγματοποιεί την πληρωμή ή/και όποιας άλλης κάρτας συνδέεται με ονομαστικό 
ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (Δικαιούχου) που 
τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, 
Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών). 

 Η έκδοση επιταγής της επιχείρησης ή η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα 
λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα. 

 Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής (έως του ορίου που επιτρέπεται από τα 
ΕΛΤΑ). Επισημαίνεται ότι η επιβάρυνση για την έκδοση της ταχυδρομικής επιταγής δεν 
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 Η καταβολή σε ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται σε 
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα 
Πληρωμών ή Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος), είτε με μετρητά, είτε με μεταφορά μεταξύ 
λογαριασμών πληρωμών (μεταφορά εντός του ίδιου Ιδρύματος ή έμβασμα). 

Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή 
υπηρεσίας ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν παραστατικό 
καθαρής αξίας άνω των €500, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, ανεξαρτήτως 
του ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολήςκαι για κάθε μέρος αυτής. 

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης / πληρωμής είναι: 

 Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης 
(δικαιούχου) προς τον προμηθευτή, η οποία πρέπει να έχει πληρωθεί από την Τράπεζα 
σε χρόνο προγενέστερο της συμβατικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Για την 
πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α) τα σχετικά με την εκδοθείσα 
τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών 
(extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης και βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί 
(αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό), (β) φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής, (γ) 
απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και (δ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Κατάθεση μετρητών από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο) στον τραπεζικό 
λογαριασμό του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται 
τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από 
τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών ή 
και υπηρεσιών προς τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο), ο καταθέτης – επενδυτής, 
καθώς και τα στοιχεία του παραστατικού που αφορά η πληρωμή, (β) καρτέλα ταμείου 
(λογαριασμός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασμού από όπου θα διαπιστώνεται η 
ανάληψη των μετρητών, (γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και (δ) καρτέλα 
προμηθευτή (λογαριασμός 50).  
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 Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε 
εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται 
τουλάχιστον: (α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου 
φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών (β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή (γ) 
καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από την επιχορηγούμενη επιχείρηση προς τον προμηθευτή, 
από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, μέσω αντίστοιχης κατάθεσης μετρητών 
στην τράπεζα από την επιχορηγούμενη επιχείρηση. Για την πιστοποίηση της πληρωμής 
αποδεικτικά εκτός των άλλων (π.χ. καταθετήριο) αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για 
την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή, αντίγραφο και φωτοτυπία του σώματος 
της αντίστοιχης επιταγής. 

 Ηλεκτρονική συναλλαγή (κίνηση web-banking ή κίνηση μεταφοράς μέσω web από και 
προς ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών 
Πληρωμών. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται: (α) αντίγραφο κίνησης του 
εταιρικού λογαριασμού (extrait) που τηρείται σε Τράπεζα ή σε Πάροχο Υπηρεσιών 
Πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενός 
μηνός μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής, (β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής 
συναλλαγής από το οποίο θα προκύπτει ο λήπτης του ποσού πληρωμής, δηλαδή ο 
προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών και ο πληρωτής/καταθέτης, δηλαδή ο 
δικαιούχος της ενίσχυσης και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή 
(λογαριασμός 50).  

 Εξόφληση μέσω κάρτας πληρωμών (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης). 
Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να έχει εκδοθεί στο 
όνομα της δικαιούχου επιχείρησης της ενίσχυσης, ή να συνδέεται απαραιτήτως με 
λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο όνομα της 
δικαιούχου επιχείρησης της ενίσχυσης, ή του επιχειρηματία για την περίπτωση ατομικών 
επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου, 
δηλαδή να αποδεικνύεται η αγορά των αντίστοιχων αγαθών/υπηρεσιών και η χρέωση 
της κάρτας του Δικαιούχου (ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με 
δόσεις ή με εφάπαξ καταβολή). Για την πιστοποίηση απαιτούνται: (α) αντίγραφο κίνησης 
κάρτας ή λογαριασμού πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) που τηρείται σε 
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που αποτυπώνει τις κινήσεις της κάρτας και στο οποίο να 
εμφαίνεται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή για τη συναλλαγή και (β) αναλυτικό καθολικό 
(καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής με κατάθεση μετρητών του λήπτη της 
ενίσχυσης (Δικαιούχου) στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του προμηθευτή, σε χρόνο 
προγενέστερο της ημερομηνίας πιστοποίησης της δαπάνης. Για την πιστοποίηση της 
πληρωμής απαιτείται: (α) αποδεικτικά έκδοσης και είσπραξης της ταχυδρομικής 
επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του Δικαιούχου και του προμηθευτή και (β) 
αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 
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Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω δικαιολογητικού με τίτλο 
«αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50)» ισχύει μόνο για τους 
δικαιούχους που τηρούν Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (πρώην βιβλία Γ’ κατηγορίας). 

Στις περιπτώσεις όπου από τα ως άνω περιγραφόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις 
εξοφλήσεις με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δεν προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία 
των αντισυμβαλλομένων ή για εξοφλήσεις δαπανών ειδικού τύπου (π.χ. εξοφλήσεις ενοικίων) 
δύναται να ζητείται επιπλέον απόδειξη είσπραξης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας 
π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής. 

Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού μέσω μετρητών (καθαρής αξίας έως και 500€) τα 
απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις συναλλαγές αυτές είναι (εκτός του 
τιμολογίου αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών): απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή 
έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της 
συναλλαγής. 

Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και 
σύμφωνα με την τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης (Απλογραφικά ή 
Διπλογραφικά), λογιστικές καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 
4308/2014). 

Στο μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές & 
ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι 
υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της 
αποζημίωσης απόλυσης. Η δαπάνη της μισθοδοσίας ειδικά, εξοφλείται αποκλειστικά με τη 
χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται: 

 

 Μισθοδοτικές καταστάσεις (ατομικές) σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον 
λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο επιχείρησης, για το διάστημα κατά το οποίο 
επιδοτείται η θέση απασχόλησης.  

 Δικαιολογητικό πληρωμής μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου 
(κίνηση extrait ή καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασμό).  

 Αποδεικτικά καταβολής εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών. Σε περίπτωση που 
έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι 
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος, δύναται να 
πιστοποιηθούν οι ως άνω καθαρές αποδοχές υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί 
σε ρύθμιση των οφειλών του την οποία και εξυπηρετεί. 

 Αποδεικτικά καταβολής ΦΜΥ.  

 

Επισημαίνεται ότι: 
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 Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πλήρως πριν από την 
οριστικοποίηση της τελικής έκθεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης και σε κάθε περίπτωση 
το αργότερο 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 

 Ο Δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό 
τιμολόγιο είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε 
ηλεκτρονική μορφή. Για τους σκοπούς πιστοποίησης των δαπανών της επένδυσης, τα 
ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνονται. 

 Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη 
στην οποία θα καταχωρίζονται όλες οι σχετικές δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Σε 
περίπτωση μη τήρησης ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα πρέπει να είναι διακριτό το 
σύνολο των δαπανών της επιχορηγούμενης επένδυσης.  

 Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις της εφαρμοστέας ισχύουσας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. 

 Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες της δράσης θα πρέπει να 
τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό 
λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες. 

 Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και παραστατικών 
των εταίρων /μετόχων της επιχείρησης. 

 Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων. 

 Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός (κατάτμηση) δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των 
υποχρεώσεων για τους αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης (δηλαδή δεν επιτρέπεται 
τμηματική έκδοση τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία, για την 
εξόφληση των δαπανών αυτών με μετρητά).  

 Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα 
λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. Επίσης, οι δαπάνες για 
πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες. 

 Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού και αποσβέσεων θα πρέπει 
τα επιχορηγούμενα πάγια (υλικά και άυλα) να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων 
της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και οι 
αποσβέσεις να διενεργούνται με βάση την εθνική φορολογική νομοθεσία (ΚΦΕ). 
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11.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

11.2.1. Λογιστική παρακολούθηση 

Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στους αρμόδιους Φορείς για την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προόδου του έργου τους, την ορθή 
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών καθώς και την 
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) με βάση τα εγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά του έργου τους.  

Όσον αφορά τη διαχείριση του έργου τονίζεται ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητη η τήρηση 
ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία για τις δαπάνες και οι επιχορηγήσεις του 
ερευνητικού έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ. Θα πρέπει, δηλαδή, να τηρούνται για το έργο 
τελευταίας βαθμίδας λογαριασμοί, όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι δαπάνες κατά κατηγορία 
και οι επιχορηγήσεις. Αυτό ισχύει για όλους τους δικαιούχους. Στην περίπτωση φορέων που 
τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία, η επιχορήγηση (έσοδα) και οι δαπάνες θα πρέπει να 
παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων – εξόδων και να εμφανίζονται 
χωριστά από την λοιπή δραστηριότητα στα αναλυτικά στοιχεία δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία των φορέων θα παρέχουν πλήρη, 
ακριβή και διακριτή εικόνα των στοιχείων των παραστατικών, που αφορούν το έργο. 

Τονίζεται ότι η μη τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού για κάποιες (ή όλες τις) κατηγορίες 
δαπανών θα έχει ως συνέπεια να κριθούν οι σχετικές δαπάνες μη επιλέξιμες. Όλα τα 
δικαιολογητικά, πρωτότυπα τιμολόγια κ.λπ. παραστατικά στοιχεία δαπανών του έργου 
τηρούνται από τον αντίστοιχο δικαιούχο και τίθενται, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, 
συγκεντρωμένα στη διάθεση του ΕΦΕΠΑΕ και των λοιπών αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, 
που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Φωτοαντίγραφα των 
τηρουμένων πρωτοτύπων παραστατικών θα τηρούνται σε ιδιαίτερους φακέλους του 
λογιστηρίου του δικαιούχου ανά έργο, φέροντας ένδειξη του φακέλου όπου βρίσκεται το 
πρωτότυπο. Τα παραστατικά δαπανών συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφλημένα 
τιμολόγια ή από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. Τα πρωτότυπα των παραστατικών δαπανών πρέπει να σφραγίζονται με την 
ακόλουθη ένδειξη: «ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020/ (κωδικός και ακρωνύμιο του έργου)». 

Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση του έργου πρέπει να τηρούνται, τόσο κατά 
τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και μετά απ’ αυτή, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την τελευταία καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης και 
πάντως όχι μικρότερο από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την 
επιστροφή αχρεωστήτωςκαταβληθέντων ποσών. Η προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης των 
πρωτοτύπων δικαιολογητικών του έργου εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αν από 
φορολογικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας προκύπτει ότι ο φορέας απέκτησε δικαίωμα 
καταστροφής των σχετικών στοιχείων μετά από φορολογικό έλεγχο. Μη τήρηση των 
στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία ελέγχου των πράξεων από τα 
προβλεπόμενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση των σχετικών 
αποφάσεων ένταξης και επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης. 
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Τονίζεται ότι το σύνολο των παραστατικών δαπανών (π.χ. τιμολογίων) θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και μέχρι την ημερομηνία 
λήξης του έργου.  

Προκειμένου μία δαπάνη να κριθεί επιλέξιμη θα πρέπει το αντίστοιχο παραστατικό να έχει 
εξοφληθεί μετά την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης επαλήθευσης από το όργανο επαλήθευσης. 

Η λογιστική τεχνική και οικονομική παρακολούθηση των έργων γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.  

Εφόσον ο φορέας ασκεί επιλέξιμη και μη επιλέξιμη για τον Καν. 1407/2013 δραστηριότητα, 
με τη διακριτή λογιστική παρακολούθηση επιβεβαιώνεται η μη σταυροειδής ενίσχυση των μη 
επιλέξιμων δραστηριοτήτων. 

 

11.2.2. Παρακολούθηση πράξεων – Επαληθεύσεις – Πιστοποιήσεις 

Η παρακολούθηση των έργων θα γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ. Ο ΕΦΕΠΑΕκαθώς και άλλα 
εξουσιοδοτημένα όργανα ελέγχουπαρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, τη 
χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους 
στόχους και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή χρηματορροή προς τα έργα, και 
όταν απαιτείται, εισηγείται διορθωτικές ενέργειες.  

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από τους μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης του ΕΣΠΑ. Η ΕΥΔ ΕΠ 
ΒΑ καθώς και άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ελλάδας και της ΕΕ διατηρούν το δικαίωμα 
να ελέγχουν, όποτε κρίνεται απαραίτητο, την πορεία υλοποίησης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του έργου με επισκέψεις στο χώρο εκτέλεσής του και στην έδρα 
του δικαιούχου και/ ή με επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται από τους 
δικαιούχους. 

Το σύνολο των ενεργειών επαλήθευσης πιστοποίησης (αίτημα επαλήθευσης, επαλήθευση 
έργωνκ.λπ.) γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και της απόφασης ένταξης 
συνεπάγεται τη λήψη διορθωτικών μέτρων, τα οποία μπορεί να κλιμακωθούν από τη 
διατύπωση στον δικαιούχο απλών συστάσεων συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένων 
προθεσμιών μέχρι και την ενεργοποίηση των διαδικασιών ανάκλησης της απόφασης ένταξης 
και έντοκης επιστροφής της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 

i. Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

Τα Αιτήματα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης υποβάλλονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο 
ΠΣΚΕ καταχωρώντας τα σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο 
δικαιούχος επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ έντυπο αιτήματος επαλήθευσης, το οποίο παρέχεται από 
τον ΕΦΕΠΑΕ στους ιστότοπους www.pepba.gr, www.elanet.gr και www.efepae.gr/, το οποίο ο 
δικαιούχος αναπαράγει και συμπληρώνει κατάλληλα και το επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ σε .pdf 

μορφή. Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει σε φυσική μορφή τα απαιτούμενα 

http://www.pepba.gr/
http://www.elanet.gr/
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δικαιολογητικά και παραστατικά όπως αυτά καθορίζονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» της παρούσας. Ο τρόπος υποβολής 
των δικαιολογητικών σε φυσική μορφή είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 9 της 
παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». 

Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μία 
(1) φορά και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του επιχορηγούμενου φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες). 

Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο, εντός 
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του. 

 

ii. Επαλήθευση έργων 

Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω διοικητικής και επιτόπιας 
επαλήθευσης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) από ορισμένο με απόφαση 
του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για τον σκοπό αυτοόργανο ελέγχου κατόπιν Αιτήματος 
Επαλήθευσης - Πιστοποίησης του δικαιούχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). 

Η επαλήθευση αφορά στην επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των πραγματοποιηθεισών 
δαπανών για την υλοποίηση της επένδυσης, στην πιστοποίησή τους καθώς και στο εύλογο 
του κόστους αυτών και στην καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης. 

Κατά την επαλήθευση - πιστοποίηση: 

 γίνεται έλεγχος της επιλεξιμότητας, της ορθότητας, της σκοπιμότητας, της εγκυρότητας 
και της νομιμότητας της επένδυσης καθώς και των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών 
δαπανών ως προς τις εγκεκριμένες 

 διαπιστώνεται η ορθή κατανομή των δαπανών στις αντίστοιχες Κατηγορίες Δαπανών και 
ανά ποσοτικό στοιχείο 

 επιβεβαιώνεται το εύλογο του κόστους 

 γίνεται έλεγχος έκδοσης των πρωτότυπων παραστατικών και εξόφλησης των δαπανών, 
των πρωτότυπων λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται με 
ειδική σφραγίδα, που φέρει τον τίτλο του Προγράμματος. Ελέγχονται επίσης και 
αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων ανάλογα με την 
τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων για να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση του 
οικονομικού αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, 
ημερολόγια κ.λπ.) 

 θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώνεται και να αιτιολογείται αναλυτικά η όποια 
περικοπή. 
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Τα δικαιολογητικά για τη διενέργεια της επαλήθευσης - πιστοποίησης του έργου (του 
φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου) αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» -της παρούσας Πρόσκλησης. 

Μετά το πέρας του ελέγχου και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων 
και ελλείψεων που εντοπίστηκαν, ολοκληρώνεται η επαλήθευση -πιστοποίηση με τη σύνταξη 
της σχετικής έκθεσης επαλήθευσης- πιστοποίησης. 

Επισημαίνεται ότι τόσο η έγγραφη ή/και ηλεκτρονική γνωστοποίηση ελλείψεων που 
εντοπίστηκαν στο υποβληθέν Αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης, από την οικείο όργανο 
επαλήθευσης όσο και η κάλυψη αυτών από το δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την πρώτη (έγγραφη ή/και ηλεκτρονική) 
γνωστοποίηση των ελλείψεων. 

Η επαλήθευση - πιστοποίηση διακρίνεται σε διοικητική και επιτόπια. 

Η επαλήθευση στις περιπτώσεις υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης μπορεί να 
είναι είτε διοικητική είτε επιτόπια. 

Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στην ολοκλήρωση του έργου, μπορεί να 
διενεργείται στις περιπτώσεις υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – 

Πιστοποίησης, και περιλαμβάνει έλεγχο του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου του 
έργου. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ, προκειμένου η επιχείρηση να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη κατά την 
ημερομηνία της επιτόπιας επαλήθευσης, αποστέλλει σχετικό έγγραφο ειδοποίησης πριν την 
ακριβή ημερομηνία της επαλήθευσης και κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση. 

Η επιχείρηση από την πλευρά της θα πρέπει να διευκολύνει τα στελέχη επαλήθευσης και να 
τηρεί τις οδηγίες που αυτά θα της υποδεικνύουν καθώς και τις ημερομηνίες αποστολής των 
εκκρεμοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά την επί τόπου επαλήθευση. 

Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ μέρους του δικαιούχου καθ' όλη τη διάρκεια της 
επιτόπιας επαλήθευσης – πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κατά βάση 
προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή της επαλήθευσης. 

Στα όργανα ελέγχου των επιτόπιων επαληθεύσεων δύναται να συμμετέχουν και στελέχη 
εκτός του ΕΦΕΠΑΕ, τα οποία διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα και υποχρεωτικώς θα λάβουν 
σχετική εκπαίδευση και οδηγίες από την Υπηρεσία. Τα μέλη του οργάνου επαλήθευσης – 

πιστοποίησης δαπανών μπορεί να προέρχονται και από το Μητρώο Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών, από τα στελέχη της Περιφέρειας ή της ΕΥΔ ΕΠ ΒΑ, της Κεντρικής Υπηρεσίας της 
ΜΟΔ, της ΓΓΕΤ, ειδικούς εμπειρογνώμονες κ.α. Κατά τον ορισμό των μελών των οργάνων 
επαλήθευσης διασφαλίζεται η μη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση του ελεγχόμενου έργου. 

Σημειώνεται ότι ο συντονισμός του εκάστοτε οργάνου ελέγχου αποτελεί αρμοδιότητα του 
ΕΦΕΠΑΕκαι φέρει την ευθύνη για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών. 

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης,ο 
ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται στη διενέργεια αυτεπάγγελτης επιτόπιας επαλήθευσης εντός εξήντα 
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(60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του σχετικού αιτήματος, εφόσον έχει 
προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης. 

Οι έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιούνται, είτε με επισκέψεις στο χώρο εκτέλεσης του έργου 
και στην έδρα του φορέα, είτε από τα δηλωθέντα της ετήσιας έκθεσης προόδου, την τελική 
έκθεσηκαι τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών των φορέων. Για τη σύνταξη της τελικής 
έκθεσης προόδου, απαραίτητη είναι η επιτόπια επίσκεψη από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. 

iii. Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης – αντιρρήσεις δικαιούχου 

Η συνταχθείσα από το όργανο διενέργειας της επαλήθευσης Έκθεση Επαλήθευσης, 
υποβάλλεται για έγκριση (αποδοχή των αποτελεσμάτων) από ιεραρχικά ανώτερο και 
διαφορετικό όργανο. Σε περίπτωση  διαφωνίας με (ή λάθους σε)πεδία της Έκθεσης 
Επαλήθευσης, παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν οι όποιες διορθώσεις σε αυτή, από το 
αρμόδιο όργανο με την αντίστοιχη τεκμηρίωση. 

Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης : 

 ο δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την 
αποστολή της σχετικής έκθεσης, 

 ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης. 

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το 
δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική 
προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το όργανο εξέτασης καθώς 
και η χρονική προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να εκδίδεται θετική ή απορριπτική 
απόφαση προσδιορίζονται στην Α.Π. 126829 / EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784) με 
θέμα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 22 ΤΟΥ Ν. 4314/2014» όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων, 
επικαιροποιείται ή συμπληρώνεται αν απαιτείται, η απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων 
επαλήθευσης/πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα εξέτασης των αντιρρήσεων αποστέλλονται 
στους Δικαιούχους με ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ. 

Το Αίτημα Επαλήθευσης, η Έκθεση Επαλήθευσης, η Πιστοποίησή της και όλο το υλικό της 
υποβληθείσας αντίρρησης, τηρούνται στο Φάκελο της Πράξης. 

 

11.3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική επιχορήγηση) κάθε εγκεκριμένου έργου ανέρχεται, κατά μέγιστο, 
στο ποσό το οποίο περιγράφεται στην εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου. 

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε στάδια (δόσεις) κατά τη διάρκεια του έργου. Κάθε δόση 
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ποσοστό της συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυσης. Η τελευταία 
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δόση (αποπληρωμή) καταβάλλεται μετά τη λήξη και οριστική παραλαβή του έργου και το 
ύψος της δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά εξαρτάται από τις συνολικές πιστοποιημένες 
δαπάνες του κάθε δικαιούχου για το σύνολο του έργου.  

Η καταβολή της κάθε δόσης της ενίσχυσης από τον ΕΦΕΠΑΕ γίνεται με την κατάθεση του 
αντιστοίχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, που ο δικαιούχος έχει δηλώσει στον ΕΦκαι 
θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή κάθε ποσού επιχορήγησης για όλες τις 
περιπτώσεις καταβολής, αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΧΙ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ», της παρούσας πρόσκλησης. 

Το σύνολο των ενεργειών για τις καταβολές ενίσχυσης (αίτημα προκαταβολής, έγκριση 
χορήγησης προκαταβολής, ενδιάμεση καταβολή, αποπληρωμή, εκταμιεύσεις) διενεργούνται 
μέσω του ΠΣΚΕ με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του.  

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η 
εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας 
χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου 
δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στοσύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που 
χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της 
δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχειυπογραφεί η 
σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του εκταμιευθέντος βραχυπρόθεσμου 
αυτούδανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίσει τη σύμβασηεκχώρησης και βεβαιώσεις εκταμιεύσεων από το Πιστωτικό Ίδρυμα 
στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης καιπαρακολούθησης της Δράσης. 

 

Η δυνατότητα της εκχώρησης της δημόσιας χρηματοδότησης σε τράπεζα, δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί όταν οδικαιούχος προβεί σε δήλωση προσχώρησης για χρήση του 
Καταπιστευτικού Λογαριασμού (ESCROW ACCOUNT ) όπως αυτός περιγράφεται στην 
Παράγραφο 11.3.3. 

11.3.1. Προκαταβολή 

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 
40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο πιστωτικό ίδρυμα, η οποία 
εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου είτε ορισμένου χρόνου 
με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στη δεύτερη 
περίπτωση και εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η εγγυητική 
επιστολή ορισμένου χρόνου να λήγει πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος 
υποχρεούται, άμεσα να την αντικαταστήσει με άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ νέου η 
ανωτέρω απαίτηση. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι η 
κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και 
παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του. 
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Η δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι του 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, με την 
προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, δύναται να πραγματοποιηθεί με σειριακά 
αιτήματα τα οποία δε θα υπερβαίνουν το προαναφερθέν ποσοστό και δε θα υποβληθούν 
μεταγενέστερα του πρώτου αιτήματος επαλήθευσης.  

Η προκαταβολή συμψηφίζεται με την ενδιάμεση καταβολή ή με την αποπληρωμή του έργου 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιάμεση καταβολή.  

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται, έπειτα από αίτημα του δικαιούχου, να 
απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό της με αναλογούσα σε 
πραγματοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου δημόσια χρηματοδότηση και 
επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της ως ανωτέρω. 

Τα Αιτήματα Προκαταβολής υποβάλλονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ 
καταχωρώντας τα σχετικά πεδία της εφαρμογής «ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο 
δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σε φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
παραστατικά όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ». Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών σε 
φυσική μορφή είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 9 της παρούσας 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». 

Σε κάθε περίπτωση, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διαδικασία (ΔΙΙ_7_ΚΕ) του ΣΔΕ, 
οι παραπάνω προκαταβολές υπόκεινται στην υποχρέωση εντός τριετίας και σε κάθε 
περίπτωση μέχρι 31/12/2023 θα πρέπει να καλυφθούν από τις δαπάνες, που καταβάλλονται 
από το δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και δικαιολογούνται με εξοφλημένα 
τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας . 

 

11.3.2. Ενδιάμεση καταβολή 

Ενδιάμεση καταβολή δύναται να καταβληθεί έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος 
Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του 
έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος και η αναλογούσα δημόσια 
χρηματοδότηση. 

Η ενδιάμεση καταβολή στον εκάστοτε δικαιούχο δεν δύναται να υπερβεί το 80% της 
εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης. Καταβάλλεται από τον ΕΦΕΠΑΕ στο δικαιούχο της 
ενίσχυσης, εφόσον μετά από έλεγχο που διενεργήσει ο ΕΦΕΠΑΕ, πιστοποιήσει την 
πραγματοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό 
(50%) επί του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης και 
το ανάλογο φυσικό αντικείμενο. 

 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σε φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
και παραστατικά όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΧI  «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ». Ο τρόπος υποβολής των 
δικαιολογητικών σε φυσική μορφή είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 9 της 
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παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». 

11.3.3. Αποπληρωμή 

Η αποπληρωμή καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου, 
την οριστική παραλαβή του και την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πράξης. 

Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, 
καθώς και η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση σε συνδυασμό με την ικανοποίηση 
ή όχι των απαιτήσεων της απόφασης ένταξης.  

Ο ΕΦΕΠΑΕ διασφαλίζει ότι ο Δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης 
ενίσχυσης το αργότερο σε ενενήντα μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος από 
τον Δικαιούχο. Προς τούτο, μπορεί να καταρτίσει ενδιάμεσες ενδεικτικές προθεσμίες. Η 
προθεσμία πληρωμής των 90 ημερών δύναται να διακοπεί από τον ΕΦΕΠΑΕσε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Καν.1303/2013. 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει σε φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
παραστατικά όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ». Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών σε 
φυσική μορφή είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 9 της παρούσας 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». 

Εάν κατά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική ενίσχυση/δημόσια 
χρηματοδότηση πουέχει ήδη καταβληθεί από την ΕΥΔΕΠ ΒΑ, σε κάποιο δικαιούχο είναι 
μεγαλύτερη από αυτή πουδικαιούται βάσει των συνολικών πιστοποιημένων δαπανών του, 
όπως αυτές προκύπτουν από τηδιαδικασία επαλήθευσης, τότε ο δικαιούχος επιστρέφει 
εντόκως τη διαφορά σύμφωνα με τις εκάστοτεισχύουσες διατάξεις περί ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και είσπραξης δημοσίωνεσόδων για την περίπτωση 
έργων εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης [ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 126829/EΥΘΥ1217/ 
21.12.2015 (Β 2784)]. 

Επιπλέον αυτών, δύναται να δοθούν περαιτέρω οδηγίες από τον ΕΦΕΠΑΕ και την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΕΥΔ), οι οποίες θα εξειδικεύουν 
θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίησητων επιχειρηματικών σχεδίων και τη χρήση του 
ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrowaccount). 

 

Χρήση του ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrowaccount) : 
 

Μετά την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του 
ειδικού τραπεζικούλογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», 
εφεξής EscrowAccount,προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη 
υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες καιπιστοποιημένες σε ενδιάμεση επαλήθευση – πιστοποίηση 
από τον ΕΦΕΠΑΕ δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του δικαιούχου. Το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω λογαριασμούκαθορίζεται σύμφωνα με την με Α.Π. 
62550/10.6.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύσταση ΑνοιχτούΚαταπιστευτικού 
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(Δεσμευμένου) Λογαριασμού (EscrowAccount)» (ΦΕΚ΄ Β 1738) και θα εξειδικευτείπεραιτέρω 
μέσω υπογραφής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου / ΕΥΔ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του 
ΕΦΕΠΑΕ. 

Το κόστος χρήσης EscrowAccount, συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν εξόδων 
ηλεκτρονικήςμεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς των παρόχων του δικαιούχου, θα 
καταβάλλεται από το Δικαιούχομέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, με χρήση μοναδικού 
προσωποποιημένου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμήςπου θα παρέχεται ηλεκτρονικά από το 
ΠΣΚΕ στον δικαιούχο όταν, μετά από σχετική αίτησή του,προσχωρήσει ηλεκτρονικά στον 
EscrowAccount. Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ πριν την υποβολήαπό το δικαιούχο της 
πρώτης Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών, στην οποία περιλαμβάνονταιδαπάνες 
που θα εξοφληθούν μέσω EscrowAccount. Με το ποσό αυτό εξαντλείται κάθε 
οικονομικήυποχρέωση του δικαιούχου. Σημειώνονται τα εξής : 

1. Ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη χρήση EscrowAccount ωστόσο εφόσον επιλέξει να 
τονχρησιμοποιήσει, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, πριν από την Αίτηση Ενδιάμεσης 
Επαλήθευσης, αλλάκαι σε έντυπη μορφή την τυποποιημένη δήλωση προσχώρησης, με την 
οποία δηλώνει τη βούλησή του νακάνει χρήση EscrowAccount. Η δήλωση αυτή δεν δεσμεύει 
το δικαιούχο ως προς τις δαπάνες που στησυνέχεια θα επιλέξει να υλοποιηθούν μέσω 
EscrowAccount. 

2. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα είσπραξης μέρους της επιχορήγησης (έως το 40%) μέσω 
προκαταβολής,παράλληλα με τη χρήση του EscrowAccount. Ο δικαιούχος δύναται να κάνει 
χρήση EscrowAccount μόνο για υλοποιηθείσες δαπάνες που υποβάλλονται προς πιστοποίηση 
σε Αίτηση Ενδιάμεσης ΕπαλήθευσηςΔαπανών. Δεν επιτρέπεται η χρήση EscrowAccount για 
την εξόφληση δαπανών που περιλαμβάνονται σεΑίτηση Τελικής Επαλήθευσης Δαπανών. 

3. Ο δικαιούχος ενεργοποιεί τη δυνατότητα χρήσης EscrowAccount εφόσον συμπεριλάβει σε 
ΑίτησηΕνδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών εγκεκριμένες, διακριτές και 
υλοποιηθείσεςδαπάνες, για τις οποίεςαιτείται η αναλογούσα επιχορήγηση να καταβληθεί 
απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του. 

4. Ο δικαιούχος οφείλει να έχει ήδη καταβάλει στον πάροχο/προμηθευτή το τυχόν μη 
εγκεκριμένο μέροςκαι μη επιχορηγούμενο μέρος ή μη επιλέξιμο τμήμα (π.χ. ΦΠΑ) κάθε 
τιμολογίου, καθώς και τυχόν όρουςπριν την έναρξη της διαδικασίας εξόφλησης της δαπάνης 
με χρήση EscrowAccount. 

5. Ο δικαιούχος επιτρέπεται να συμπεριλάβει στην ίδια Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης 
Δαπανώνεγκεκριμένες, διακριτές και υλοποιηθείσες δαπάνες που εξοφλήθηκαν εξ ολοκλήρου 
από τον ίδιο καιδαπάνες για τις οποίες αιτείται η πλήρης εξόφλησή τους να γίνει με χρήση 
EscrowAccount. Ωστόσο κάθεδιακριτή εγκεκριμένη και υλοποιηθείσα δαπάνη επιτρέπεται να 
ανήκει είτε στην μία είτε στην άλληκατηγορία. 

6. Δεν επιτρέπεται η χρήση EscrowAccount για τμήμα επιχορηγούμενου κόστους ανά 
παραστατικό αγοράς. 
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7. Δαπάνη που υποβάλλεται προς πιστοποίηση από το δικαιούχο σε Αίτηση Ενδιάμεσης 
ΕπαλήθευσηςΔαπανών, η οποία ωστόσο δεν πιστοποιείται συνολικά για διάφορους λόγους 
από την ΔΙΑΠ, δεν μπορεί ναεξοφληθεί με χρήση ESCROW ACCOUNT. 

8. Δαπάνη που υποβάλλεται προς πιστοποίηση από το δικαιούχο σε Αίτηση Ενδιάμεσης 
ΕπαλήθευσηςΔαπανών και, στη συνέχεια, πιστοποιείται σε διαφορετικό επιλέξιμο ύψος από 
την ΔΙΑΠ, μπορεί ναεξοφληθεί με χρήση EscrowAccount μέχρι του πιστοποιημένου 
επιλέξιμου ύψους και εφόσον ο δικαιούχοςπροχωρήσει στην εξόφληση του ποσού διαφοράς 
πριν την έναρξη της διαδικασίας εξόφλησης της δαπάνηςμε χρήση EscrowAccount. 

9. Ο δικαιούχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες της ΕΥΔ ΕΠ ΒΑ και του ΕΦΕΠΑΕ, ως προς την 
εφαρμογήEscrowAccount στην υλοποίηση και εξόφληση δαπανών του επιχειρηματικού του 
σχεδίου, πάντοτεσύμφωνα με το εγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και την παρούσα Πρόσκληση, 
και οφείλει να προσκομίζειέγκαιρα κάθε έγγραφο και στοιχείο που απαιτείται. 

10. Ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίζει ΅στον ΕΦΕΠΑΕ κατά το στάδιο της τελικής 
επαλήθευσης τααποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα, που αφορούν στις δαπάνες, που έχουν 
πληρωθεί απευθείας στονπάροχο/προμηθευτή με τη χρήση EscrowAccount, καθώς με αυτά 
αποδεικνύεται η οριστική και πλήρηςυλοποίηση και εξόφληση της δαπάνης αυτής από τον 
Δικαιούχο. 

11. Δαπάνες για τις οποίες δεν ικανοποιείται το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων και 
προϋποθέσεων που έχουν εφαρμογή, δεν θεωρούνται οριστικά πιστοποιημένες και δύναται 
να ξεκινήσει γι’ αυτές διαδικασίαανάκτησης της αναλογούσας επιχορήγησης. 

12. Ο EscrowAccount δε δύναται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες μισθολογικού κόστους και 
ασφαλιστικών εισφορών. Σημειώνεται επίσης ότι δε μπορεί να γίνει χρήση του 
EscrowAccount για την κάλυψη αποσβέσεων υφιστάμενου εξοπλισμού (μη ταμειακή 
δαπάνη). 

Αναφέρεται ότι η εισαγωγή των Καταπιστευτικών λογαριασμών στην υλοποίηση Δράσεων 
ΚρατικώνΕνισχύσεων γίνεται για πρώτη φορά στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 
2014 – 2020. Σεσυνέχεια αυτού, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η ΕΥΔ ΕΠ ΒΑ / 

ΕΦΕΠΑΕ θα προχωρήσουν στηνέκδοση έγγραφων οδηγιών, εφόσον αυτό απαιτηθεί στο 
χρονικό διάστημα υλοποίησης των εγκεκριμένωνεπιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της 
παρούσης. 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

12.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καταχωρώντας τα σχετικά πεδία της 
εφαρμογής «ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ έντυπο 
αιτήματος τροποποίησης, το οποίο παρέχεται από την Δ.Α./ΕΦ στους ιστότοπους 
www.espa.gr, www.pepba.gr, www.efepae.gr και www.elanet.gr το οποίο ο δικαιούχος 
αναπαράγει/κατεβάζει, το συμπληρώνει κατάλληλα και το επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ σε .pdf 

μορφή.  

http://www.pepba.gr/
http://www.efepae.gr/
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Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει σε φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
παραστατικά προκειμένου να τεκμηριώσει το αίτημα του. Ο τρόπος υποβολής των 
δικαιολογητικών σε φυσική μορφή είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 9 της 
παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». 

Αλλαγή των επιμέρους στοιχείων της Απόφασης χρηματοδότησης είναι δυνατή, μετά από 
υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαιούχο, εφόσον δεν αλλοιώνεται η φύση και 
οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις 
της προκήρυξης.  

Τα αιτήματα τροποποίησης,εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, 

μπορούν να κατατίθενται μετά το πρώτο εξάμηνο από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης 
του επενδυτικού σχεδίου, (η ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό 
πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόμενο έγγραφο).Κάθε δικαιούχος μπορεί 
να υποβάλλει μέχρι δύο αιτήματα τροποποίησης στη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

Η έγκριση της τροποποίησης αποτελεί απαιτούμενο για την υλοποίηση και πληρωμή 
ενεργειών που προβλέπονται στο αίτημα τροποποίησης. 

Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου επηρεάζουν την 
αρχική αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής, oΕΦΕΠΑΕεπαναξιολογεί το 
επενδυτικό σχέδιο και εισηγείται στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίουτην έκδοση εγκριτικής 
ή απορριπτικής απόφασης. 

Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου δεν επηρεάζουν την 
αρχική αξιολόγηση ο ΕΦΕΠΑΕ εξετάζει το αίτημα και εισηγείται στον Περιφερειάρχη Βορείου 
Αιγαίου την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. 

Όλες οι  τροποποιήσεις των στοιχείων της εγκριτικής απόφασης (με την εξαίρεση αυτών που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο «12.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ») εξετάζονται 
από τον ΕΦΕΠΑΕ, μέσω των διαδικασιώντου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Στην παράγραφο «12.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ» περιλαμβάνονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις τροποποιήσεων στοιχείων της 
εγκριτικής απόφασης που εξετάζονται από τον ΕΦΕΠΑΕ. 

Τροποποίηση επιμέρους στοιχείων της Απόφασης ένταξης είναι δυνατή εφόσον τηρούνται 
αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των προτεινόμενων μεταβολών 
των στοιχείων του έργου ως προς την ομαλή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου 
του έργου και την επίτευξη των στόχων του, 

 δεν αλλοιώνονται η φύση και οι στόχοι του έργου, 

 δεν μεταβάλλονται στοιχεία με τρόπο που να ακυρώνονται η επιλεξιμότητα ή/ και η 
θετική αξιολόγηση της Αίτησης Χρηματοδότησης, βάσει των κριτηρίων της παρούσας 
Πρόσκλησης, 

 δεν αυξάνεται το ποσό της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης του έργου. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου για οποιαδήποτε τροποποίηση της πράξης 
πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την επιλεξιμότητα 
και θετική αξιολόγησή της, βάσει των κριτηρίων της παρούσας Πρόσκλησης/ Προκήρυξης. 

 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 
«12.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» ο δικαιούχος δύναται να μην υποβάλει αίτημα 
τροποποίησης.. Η επιχείρηση δύναται να πραγματοποιεί τις προαναφερθείσες αλλαγές σε 
όλη την διάρκεια του έργου μέχρι την λήξη αυτού με ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕκαι με την 
επιφύλαξη της επαλήθευσής τους. 

 

12.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Ως τροποποιήσεις στοιχείων της εγκριτικής απόφασης, που εξετάζονται από τον ΕΦΕΠΑΕ 

θεωρούνται– ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά - οι παρακάτω: 

• Τροποποίηση στοιχείων των δαπανών και των παραδοτέων, που δεν επηρεάζουν τη φύση 
και τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης, 

• Τροποποίηση προϋπολογισμού με αυξομείωση ανά κατηγορία δαπάνης ως 30% του 
συνολικού προϋπολογισμού, 

• Προσθήκη νέας κατηγορίας δαπανών, μη προβλεπόμενη κατά την υποβολή της πρότασης, 
μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου,  

• Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, 

• Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης σε ποσοστό >25%. 

Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση της πράξης πρέπει να πληρούνται όροι 
και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την επιλεξιμότητα και θετική αξιολόγηση της, βάσει των 
κριτηρίων της παρούσας Πρόσκλησης/ Προκήρυξης. 

Τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική αιτιολόγηση σε σχέση με τις 
ανάγκες του φυσικού αντικειμένου του έργου που δημιουργούν την ανάγκη για την εκάστοτε 
τροποποίηση. Τα αιτήματα τροποποιήσεων δεν θα εξετάζονται έως ότου υποβληθούν όλα τα 
απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα 
Ενότητα ή την Απόφαση χρηματοδότησης. Εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 

η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης θα επεξεργάζεται τα αιτήματα τροποποιήσεων και θα 
αποστέλλει ηλεκτρονικά τις σχετικές απαντητικές επιστολές ή/και τροποποιητικές αποφάσεις, 

όπου απαιτείται.  

12.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις ήσσονος 
σημασίας ως ακολούθως : 

 Αλλαγή υπεύθυνου έργου. 

 Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου. 
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 Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης. 

 Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης σε ποσοστό έως 25%  

 Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος μόνο σε περίπτωση ενσωμάτωσης τραπεζικού 
δανεισμού (σε περίπτωση κατάργησης τραπεζικού δανεισμού δεν απαιτείται 
τροποποίηση.). 

 Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης, μόνο αν δεν επηρεάζει την 
επιλεξιμότητα του Σχεδίου και τις προϋποθέσεις των επιλέξιμων δαπανών. 

 Μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας δραστηριότητας εφόσον γίνεται εντός της ίδιας 
περιφέρειας. 

 Αλλαγή προμηθευτή.  

 Αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου από ένα ή περισσότερα μέλη με ισότιμα 
προσόντα. 

 Αλλαγή δαπάνης/δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, με νέα/νέες δαπάνες εντός της 
ίδιας κατηγορίας δαπανών για τις οποίες νέες δαπάνες τεκμηριώνεται σωρευτικά ότι: 

 υπακούουν στους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών της κατηγορίας 

 εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης 

Διευκρινίζεται ότι τέτοιες αλλαγές δαπανών μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα 
επαλήθευσης / πιστοποίησης και να εξετάζονται απευθείας με αυτό χωρίς να απαιτείται η 
υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης. 

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι των ενισχύσεων φέρουν την ευθύνη οι ως άνω 
τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας να μην οδηγούν σε απόκλιση από τους όρους και τα 
κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης και της απόφασης χρηματοδότησης της επενδυτικής 
πρότασης. 

 

12.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: 

 Τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης του έργου και της ημερομηνίας επιλεξιμότητας 

δαπανών  

 Αύξηση της ενίσχυσης (δημόσιας δαπάνης)  

 Τροποποίηση στοιχείων του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, η οποία 
επηρεάζει τη φύση και τους στόχους του επενδυτικού στοιχείου και τους όρους και 
προϋποθέσεις της προκήρυξης. 

 Τροποποίηση στοιχείων του προϋπολογισμού, όταν περιλαμβάνει αυξομείωση ανά 
κατηγορία δαπάνης μεγαλύτερη του 30% του συνολικού προϋπολογισμού.  
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 Προσθήκη νέας κατηγορίας δαπανών, μη προβλεπόμενης κατά την υποβολή της 
πρότασης, μεγαλύτερη του 5% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού 
σχεδίου. 

 

13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της Πράξης, και με 
βάση τα αποτελέσματά της και την σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης, ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει 
στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στο 
Δικαιούχο. 

Με τη Βεβαίωση αυτή: 

 βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (τα 
παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων της Πράξης, το ότι 
το έργο είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό). 

 εφόσον η Επιχορηγούμενη Δαπάνη του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει μισθολογικό 
κόστος για νέες ΕΜΕ, βεβαιώνεται ότι αυτές υλοποιήθηκαν με διατήρηση των ΕΜΕ έτους 
2018 όπωςδηλώθηκανκατά την υποβολή της πρότασης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 
επιβάλλεται αναλογική περικοπή. 

 βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του 
Δικαιούχου και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών 
(συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων 
ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος. 

 ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς και αποτυπώνονται ποσά 
που ενδεχόμενα έχουν ήδη καταβληθεί καθώς και το υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό. 

 καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης. 

 βεβαιώνεται η έκδοση των αδειών που προβλέπονται από το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο. 

 διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση 
ένταξης Χρηματοδότησης και ειδικότερα δημοσιότητας και ΑΜΕΑ και υποβολής 
απαιτούμενων στοιχείων.  

 διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων 
επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη (από ΕΦ, 
Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά ελεγκτικά όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.). 

 καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε Μακροχρόνιας Υποχρέωσης του 
Δικαιούχου, όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί στην απόφαση ένταξης. 

Ο ΕΦΕΠΑΕκοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον δικαιούχο. Όλα τα σχετικά 
έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο Πράξης. 
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13.1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι δείκτες που χαρακτηρίζουν τη δράση είναι οι ακόλουθοι: 

- CO01 – Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

- CO02 – Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη σε μορφή μη επιστρεπτέας άμεσης 
χρηματοδοτικής στήριξης (επιχορηγήσεις) 

- C005- Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

- CO08 – Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη 

 

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

14.1. Υποχρεώσεις κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου 

Οι δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, 
πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:  

i. να τηρούν τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση και στην Απόφαση 
ένταξης,  

ii. να τηρούν την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου και ιδίως 
όσον αφορά το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, την αειφόρο 
ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την 
προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΕ 1303/2013/17.12.2013, Άρθρο 7),  

iii. να μην μεταβάλουν την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά 
συμμετοχής τους, χωρίς ενημέρωση του ΕΦ, 

iv. να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το έργο ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική 
κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των δαπανών που 
αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται, 

v. να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα δεδομένα και έγγραφα 
του έργου που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα 
των υποβαλλόμενων στοιχείων, 

vi. να μην λαμβάνουν ενίσχυση από άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση 
του έργου ή τμήματος αυτού ή/και τμήματος των επιλέξιμων δαπανών κατά παράβαση 
των περιορισμών σώρευσης κρατικών ενισχύσεων,  

vii. να μην μεταβιβάζουν ή αντικαθιστούν, χωρίς την έγκριση του ΕΦ, πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, τα οποία έχουν ενισχυθεί, 

viii. να τοποθετούν αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη και να ενημερώνουν τους 
συμμετέχοντες στο έργο σχετικά με τη συγχρηματοδότηση του έργου από το ΕΤΠΑ και 
την υλοποίησή του στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ενημέρωση 
πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση του έργου 
ή παράγεται στο πλαίσιο του έργου. Να κάνουν αναφορά στη χρηματοδότηση του έργου 
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω της παρούσας Πρόσκλησης, 
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεκτικό, αλλά και τα σχετικά λογότυπα που θα τους 
υποδειχθούν από τον ΕΦ σε κάθε είδους ενέργεια δημοσιότητας που αφορά στο έργο 
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(π.χ. ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παρουσιάσεις σε ημερίδες και 
συνέδρια, επιστημονικές εργασίες σε εθνικά και διεθνή περιοδικά, εκδηλώσεις), καθώς 
και με την ανάρτηση στον δικτυακό τόπο τους, 

ix. να κάνουν αναφορά στη χρηματοδότηση του έργου από εθνικούς και κοινοτικούς 
πόρους μέσω της παρούσας Πρόσκλησης, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεκτικό, αλλά 
και τα σχετικά λογότυπα που θα τους υποδειχθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ σε κάθε είδους 
ενέργεια δημοσιότητας που αφορά στο έργο (π.χ. ανακοινώσεις στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο, παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια, επιστημονικές εργασίες σε 
εθνικά και διεθνή περιοδικά, εκδηλώσεις), καθώς και με την ανάρτηση στον δικτυακό 
τόπο τους, 

x. να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που 
δημοσιοποιεί ο ΕΦ/ η ΕΥΔ ΕΠ ΒΑ, στις διαδικτυακές πύλες www.efepae.gr, 

www.elanet.gr, www.pepba.gr και www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η 
ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης 
της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της 
τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης. 

 

14.2. Υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση του έργου 

Ι) Υποχρεώσεις που αφορούν όλους τους Δικαιούχους Φορείς 

1) Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα 
πρόσκληση και την Απόφαση Ένταξης 

2) Ο δικαιούχος δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την 
υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. 

3) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί 
εντός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την 
ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται 
επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν 
εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις. 

4) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα 
κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της 
επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ) για χρονικό 
διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη 
περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την 
περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις. 

5) να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης (στις περιπτώσεις 
αυτές απαιτείται ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ), 

http://www.pepba.gr/
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6) Να μη μεταβάλουν ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει 
τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
υπονόμευση των αρχικών στόχων της. 

7) Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την 
πράξη ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η 
καταχώρηση όλων των δαπανών που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που 
δηλώνονται και με κατάλληλο μηχανισμό να διασφαλίζεται η μη ενίσχυση μη επιλέξιμων 
δραστηριοτήτων σε περίπτωση μεικτής δραστηριότητας 

8) Για τον έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, ο δικαιούχος πρέπει να αποστέλλει στον 
ΕΦΕΠΑΕ όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται εγγράφως από αυτήν. Σε περίπτωση μη 
προσκόμισης αυτών επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης. 

9) Ο δικαιούχος, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ ή/και με άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, 
οφείλει να παράσχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορούν στο έργο ακόμα και 
μετά τη λήξη της Δράσης ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και 
αξιολόγησης της Δράσης και να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός μελλοντικών παρόμοιων 
Δράσεων. 

10) Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από 
την επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια 
για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της 
επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, του 
ΕΦΕΠΑΕ, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί 
σχετικός έλεγχος και τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της 
παραγωγικής επένδυσης.  

11) Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή 
πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς 
αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των 
πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 
Σημειώνεται ότι, ο χρόνος διατήρησης των παραστατικών δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. 

12) Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από 
τον δικαιούχο της ενίσχυσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία 
καταβολής τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015). 

14.3. Εξέταση Τήρησης Υποχρεώσεων Δικαιούχων 

Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος 
σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Για την εκπλήρωση του 
σκοπού αυτού θέτει στη διάθεση των Ενδιάμεσων Φορέων και των Δικαιούχων πληροφορίες 
σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υλοποίηση πράξεων αντίστοιχα. 
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Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται 
σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, αναπτύσσει επί 
μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των 
πόρων (οικονομία αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα). 

Η ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για τη διασφάλιση της τήρησης 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων του προγράμματος και της ασκούμενης 
από αυτή εποπτείας σε εκχωρηθείσες πράξεις κρατικών ενισχύσεων αλλά και ο ΕΦΕΠΑΕστο 
πλαίσιο της σχετικής πράξης εκχώρησης αρμοδιοτήτων αναλαμβάνουν όλες τις ενέργειες, οι 
οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων 
επί τριετία από τη τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης. Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει σχετικά την 
ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου. Ο ΕΦΕΠΑΕδιατηρεί λεπτομερείς φακέλους με όλες τις πληροφορίες 
και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί 10 έτη από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων  

Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσμεύσεων των δικαιούχων των 
ενισχύσεων γίνεται με διοικητική επαλήθευση επί τη βάσει δείγματος που επιτρέπει την 
ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων 
των δικαιούχων και με βάση τα υποβληθέντα από το δικαιούχο δικαιολογητικά που 
επιτρέπουν την επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των ή βάσει 
διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδομένων. 

Επίσης, δυνατή η διενέργεια και επιτόπιων επαληθεύσεων εκ μέρους της του ΕΦΕΠΑΕ και της 
ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου Η συχνότητα και το πεδίο κάλυψης των επιτόπιων επαληθεύσεων 
είναι οπωσδήποτε ανάλογα προς το ποσό της δημόσιας στήριξης στην πράξη και προς το 
επίπεδο κινδύνου που εντοπίζεται κατά τις εν λόγω επαληθεύσεις και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν 
τα αποτελέσματα, συμπεράσματα, συστάσεις και τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργεί η 
αρχή ελέγχου για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συνολικά. 

Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση πέραν του ΕΦΕΠΑΕκαι της ΕΥΔ 
ΕΠ Βορείου Αιγαίου και από άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠ ΒΑ έχει το δικαίωμα διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικών 
αλλά και στοχευμένων επανελέγχων μετά την ολοκλήρωση εκάστου έργου. 

Για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, τα 
οποία θα ζητηθούν εγγράφως. 

 

15. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679 

Ο Δικαιούχος με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του στο 
ΠληροφοριακόΣύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μετά των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών εγγράφωνπαρέχει στην ΕΥΔ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στον ΕΦ και 
τα νόμιμα εντεταλμένα όργανα αυτών τη ρητήσυγκατάθεση του για την νόμιμη επεξεργασία 
κατ΄ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 τωνδεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα τα οποία 
προβλέπονται στην Πρόσκληση του Προγράμματοςκαι αποδέχεται ότι τέτοια επεξεργασία 
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είναι αναγκαία για την αξιολόγηση, ένταξη,παρακολούθηση και ολοκλήρωση της 
συγχρηματοδοτούμενης επενδυτικής πράξης του. 
Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΥΔ/Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και τον ΕΦ και τα νομίμως εντεταλμένα όργανα αυτών αποσκοπεί στην 
εφαρμογή και τήρηση τωνκοινοτικών και εθνικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 ΕΣΠΑ,διενεργείται για την εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και τηνάσκηση δημόσιας εξουσίας και την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα τονΚανονισμό 1303/2013 και των 
εκτελεστικών τούτου κανονισμών νόμων και κανονιστικώνπράξεων της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας που διέπει την παρέμβαση των ΔιαρθρωτικώνΤαμείων της Ένωσης σε συνδυασμό 
με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10164 /18.12.2014 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο ΠΣΚΕ κατόπιν της αίτησης χρηματοδότησης 
τουδικαιούχου ο οποίος υπέχει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και 
ακρίβειατους. Περαιτέρω, ο Δικαιούχος συναινεί στην ανάρτηση στο διαδίκτυο στο 
«ΠρόγραμμαΔιαύγεια» των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησής του 
και τωναποτελεσμάτων επί τυχόν ασκηθείσας ένστασής του (ενδικοφανούς προσφυγής) μετά 
της διαλαμβανόμενης πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας τους καθώς και 
οιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης προβλέπεται στην νομοθεσία που διέπει την 
παρέμβαση των ΔιαρθρωτικώνΤαμείων και η οποία είναι απαραίτητη στα πλαίσια της αρχής 
της διαφάνειας και της νομιμότηταςπου διέπει τη δράση και την άσκηση των καθηκόντων 
διαχείρισης των ενωσιακών και εθνικώνπόρων. 
Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων εγγράφων στο ΠΣΚΕ καθορίζεται ρητά 
στοάρθρο 140 του Κανονισμού 1303/2013. 
 

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

1. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζονται στην παρούσα 
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο 
Πληροφοριακό ΣύστημαΚρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ). 
 

2. Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Ε.Φ. ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), 

της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr), της ΕΥΔ ΕΠ BA (www.pepba.gr) και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. 

 

3. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: ,  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) 
Έδρα: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα 

Τηλ.: +30 2130166100-3 

URL: www.elanet.gr 

e-mail: infopep.va@elanet.gr 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Πουρναρά 

Τηλ.: 2130166242 

 

http://www.elanet.gr/
http://www.pepba.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.elanet.gr/
mailto:infopep.va@elanet.gr
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4. Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK 
(γραφείουποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες 
γραφείου 09:00-17:00). 

 

17. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

Σε ό,τι αφορά σε παρατυπίες, διακοπή της ενίσχυσης καθώς και σε ανάκτηση αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 22 του Ν. 
4314/2014 (Α 265) ως ισχύει και στην υπ. αριθμ. 126829/EΥΘΥ 1217/08.12.2015 (Β2784) 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, 
σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014» 

Σημειώνεται ότι ο ΕΦΕΠΑΕ και η ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της Εθνικής και 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις θα 
διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές. Λεπτομερής 
αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο 

https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx . 

 

18. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης αποτελούν τα Παραρτήματα I – XΙII. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι 
(ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΤΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ PDF ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

mailto:support@mou.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
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18.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι 

(Υποβάλλεται σε .pdf αρχείο συν/νο κατά την ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) 
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18.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

(Υποβάλλεται σε .pdf αρχείο συν/νο κατά την ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων) 
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18.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ περί δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 
4314/2014, ΦΕΚ 21/Τεύχος Β/Δεκεμβρίου 2015/Αρ. Φύλλου 2784. 
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18.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Χρόνος πραγματοποίησης των δαπανών 

Το σύνολο των δαπανών του έργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χρονικού 
πλαισίου, που προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης - χρηματοδότησης του έργου. Αποδεικτικά 
πραγματοποίησης των δαπανών θεωρούνται τα σχετικά παραστατικά (π.χ. τιμολόγια), όπως αυτά 
καθορίζονται παρακάτω. 

Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι τη διενέργεια του ενδιάμεσου ελέγχου, για να 
πιστοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, που αφορά ο έλεγχος. Δαπάνες που 
δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την διενέργεια του ελέγχου θα θεωρούνται μη επιλέξιμες για την 
ελεγχόμενη περίοδο και στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες αυτές μπορούν να υποβληθούν με την επόμενη 
έκθεση προόδου εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εξόφλησή τους. Οποιαδήποτε δαπάνη δεν έχει εξοφληθεί 
πλήρως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης επαλήθευσης, κρίνεται οριστικά μη επιλέξιμη. 

 

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών – Απαραίτητα παραστατικά 

 

1. Κατηγορία δαπάνης: «Επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού» 

i. Κατηγορία Δαπάνης «Επενδύσεις σε Κτιριακές εγκαταστάσεις» 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων είναι 
η εγγραφή τους σε βιβλίο μητρώου παγίων ή αντίστοιχο βιβλίο κατά τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε 
ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Απαραίτητα παραστατικά: 

 Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο υποθηκοφυλακείο / Κτηματολόγιο. 

 Συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ή σύστασης επικαρπίας για υφιστάμενη επιχειρηματική 
εγκατάσταση, εγγεγραμμένη στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ή τίτλος ιδιοκτησίας στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο 

 Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης της κτιριακής εγκατάστασης. Η παραχώρηση ή 
μίσθωση ή επικαρπία θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) έτη από την ημέρα έκδοσης 
της εγκριτικής απόφασης (ή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από την ημέρα έκδοσης της 
εγκριτικής απόφασης σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου). 

 Απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής για τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων.  

 Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή όποια άλλη μορφή έγκρισης εργασιών 
απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή 
τακτοποίηση / νομιμοποίηση χώρου εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 Ιδιωτικά συμφωνητικά – συμβάσεις με κατασκευαστές / προμηθευτές για τις κτιριακές επενδύσεις, 
υποβεβλημένες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου προβλέπει η σχετική νομοθεσία. 
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 Φάκελο τεχνικών στοιχείων των κτιριακών επενδύσεων που περιλαμβάνει: Τεχνική έκθεση με 
περιγραφή εργασιών, Σχέδια, Επιμετρήσεις εργασιών, Ανάλυση κόστους εργασιών του προμηθευτή, 
Φωτογραφικό υλικό. Ο φάκελος τεχνικών στοιχείων υπογράφεται από αρμόδιο/ους μηχανικό/ους. 

 Τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή / κατασκευαστή προς τον φορέα. Στα 
παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή ή κατασκευαστή, να 
περιγράφεται αναλυτικά η προμήθεια υλικών ή η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και να 
αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου για το οποίο πραγματοποιείται η αγορά. 

 Εξοφλήσεις των ανωτέρω τιμολογίων/αποδείξεων, όπως αποδεικνύεται από εξοφλητικές αποδείξεις 
προμηθευτή / κατασκευαστή ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, την καρτέλα 
προμηθευτή / κατασκευαστή και την κίνηση του λογαριασμού του ταμείου ή της τράπεζας. 

 Σε περίπτωση εισαγωγής προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων από το εξωτερικό, όλα τα κατά 
νόμο παραστατικά που απαιτούνται μέχρι την θέση των εγκαταστάσεων σε παραγωγική λειτουργία, 
ανεξαρτήτως αν δεν είναι στο σύνολό τους επιλέξιμα. 

 

ii. Κατηγορία Δαπάνης «Μηχανήματα - Εξοπλισμός» 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού είναι η εγγραφή τους σε 
βιβλίο μητρώου παγίων ή αντίστοιχο βιβλίο κατά τα προβλεπόμενα στις φορολογικές διατάξεις. 

Απαραίτητα παραστατικά: 

 Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων για την προμήθεια μηχανημάτων – 

εξοπλισμού, υποβεβλημένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου προβλέπει η σχετική νομοθεσία 

 Αντίγραφα των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρέωση για 
την αγορά των μηχανημάτων – εξοπλισμού από τον μισθωτή, κατά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης. 

 Βεβαίωση προμηθευτή για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτησης κυριότητας 
του προμηθευόμενου είδους με αναφορά στο serialnumber των μηχανημάτων και των στοιχείων 
εξοπλισμού, όπου αυτό υφίσταται. 

 Αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση συμμόρφωσης για τα παραγωγικά μηχανήματα. 

 Αντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας στο όνομα της επιχείρησης με τις απαιτούμενες θεωρήσεις 
από όπου να τεκμαίρεται η αποκλειστικά επαγγελματική χρήση μεταφορικού μέσου. 

 Τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή ισοδύναμα με αυτά φορολογικά παραστατικά του 
προμηθευτή προς τον φορέα. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του 
προμηθευτή και να περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισμός ή η εργασία διαμόρφωσης ή το 
λογισμικό και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου για το οποίο 
πραγματοποιείται η αγορά. 

 Παραστατικά Εξόφλησης (εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή) των ανωτέρω φορολογικών 
παραστατικών, ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, την καρτέλα λογιστικής 

παρακολούθησης του προμηθευτή και την κίνηση του λογαριασμού ταμείου ή καταθέσεων από 
όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών. 
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 Σε περίπτωση εισαγωγής του εξοπλισμού από το εξωτερικό, όλα τα κατά νόμο παραστατικά που 
απαιτούνται μέχρι την θέση των εγκαταστάσεων σε παραγωγική λειτουργία, ανεξαρτήτως αν δεν 
είναι στο σύνολό τους επιλέξιμα. 

 Φωτογραφικό υλικό 

 

iii. Κατηγορία Δαπάνης «Άυλα στοιχεία ενεργητικού» 

 Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων για την προμήθεια λογισμικών, αδειών 
εκμετάλλευσης, , χρήσης βάσεων δεδομένων, χρήσης υπηρεσιών εργαστηρίου, υπηρεσιών για τη 
μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαδικασιών και προϊόντων / 
υπηρεσιών, υπηρεσιών για το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, υπηρεσιών πειραματικής 
ανάπτυξης, κ.λπ. υποβαλλόμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. 

 Αντίγραφο μελετών και εγχειριδίων, άδειες χρήσης / εκμετάλλευσης, , εκθέσεων και 
δικαιολογητικών, πιστοποιητικά προϊόντων ή/και υπηρεσιών, πιστοποιητικά διαχειριστικών 
συστημάτων, παραδοτέα που προβλέπουν τα εκάστοτε ιδιωτικά συμφωνητικά – συμβάσεις. 

 Άδειες χρήσης λογισμικών ή αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης. 

 Παραστατικά πώλησης ή παροχής υπηρεσιών (Τιμολόγια, κλπ.) του προμηθευτή / παρόχου προς 
την επιχείρηση. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή / παρόχου 
και να περιγράφονται αναλυτικά οι σχετικές εργασίες. 

 Παραστατικά Εξόφλησης (εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή) των ανωτέρω φορολογικών 
παραστατικών, ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, την καρτέλα λογιστικής 
παρακολούθησης του προμηθευτή και την κίνηση του λογαριασμού ταμείου ή καταθέσεων από 
όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών. 

 

iv. Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ 

- Παραστατικά αγοράς νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής (όπως 
π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης). Στο 
κόστος αγοράς δύναται να περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση των 
μηχανημάτων/του εξοπλισμού. 

- Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών cloud computing 

- Άδειες χρήσης λογισμικού ή/και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης  

- Παραστατικά παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή / παρόχου προς την επιχείρηση 

- Παραστατικά εξόφλησης ή και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, καρτέλα 
λογιστικής παρακολούθησης του προμηθευτή και κίνηση του λογαριασμού του ταμείου ή 
καταθέσεων από όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών. 
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2. Κατηγορία Δαπάνης: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» 

 Τιμολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις εφόσον αυτές συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη 
φορολογική νομοθεσία. 

 Αντίγραφο των παραδοτέων που προβλέπονται στη σύμβαση με τον πάροχο των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

 

3. Κατηγορία Δαπάνης: «Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις» 

 Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων με οργανωτές εκθέσεων για συμμετοχή της 
επιχείρησης. 

 Αντίγραφα  των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων με προμηθευτές εξοπλισμού ή παρόχους 
υπηρεσιών για τη διαμόρφωση του περίπτερου (ενδεικτικά: κατασκευή και σχεδίαση περιπτέρου, 
δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού (π.χ. παρουσιάσεις, banner, βίντεο), δημιουργία και παραγωγή 
υλικού δημοσιότητας (π.χ. έντυπα, αφίσες, CD, επιχειρηματικά δώρα)). 

 Παραστατικά Εξόφλησης (εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή) των ανωτέρω φορολογικών 
παραστατικών, ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, την καρτέλα λογιστικής 
παρακολούθησης του προμηθευτή και την κίνηση του λογαριασμού ταμείου ή καταθέσεων από 
όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών. 

 

4. Κατηγορία Δαπάνης: «Ενίσχυση καινοτομίας» 

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:  

i. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού  

Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού. Σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που 
προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες 
συμμετέχει ο δικαιούχος. Οι σχετιζόμενες δαπάνες που αφορούν σε αμοιβές συμβούλων εμπίπτουν 
στην υποκατηγορία ii. Οι δαπάνες για την αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού από εξωτερικές πηγές 
εμπίπτει στην κατηγορία iii. 

Για την πιστοποίηση των δαπανών για άυλα στοιχεία ενεργητικού απαιτούνται: 

- Ο τίτλος προστασίας και αντίγραφο από το αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (μητρώο παγίων) (ανάλογα την περίπτωση στην οποία απαιτείται) 

- Αντίστοιχο παραστατικό και εξόφληση (π.χ. αίτηση και τέλη προς τον αρμόδιο οργανισμό) 

 

ii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας  

Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον 
τομέα της καινοτομίας. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται η συνδρομή και η 
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επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και 
της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών, που τα 
εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ως 
υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας ορίζονται η παροχή χώρων γραφείων, βάσεων 
δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και 
πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.  

Για την πιστοποίηση των δαπανών για υπηρεσίες καινοτομίας απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

- Θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ Σύμβαση παροχής υπηρεσιών (οι οποίες χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου) στην οποία περιγράφονται το φυσικό 
αντικείμενο, το ποσό της αμοιβής και τα τελικά παραδοτέα. Σε περίπτωση μη δυνατότητας 
υπογραφής σύμβασης δύναται να προσκομισθεί: αίτηση, συμφωνητικό ή αντίστοιχο έγγραφο. 

- Τεκμηρίωση συσχετισμού με το έργο και συμβολή στην καινοτομία. 

- Τίτλος προστασίας και βιβλίο παγίων στην περίπτωση ανανέωσης της κατοχύρωσης υπάρχουσας 
ευρεσιτεχνίας  

- Παραστατικών των δαπανών των συμβουλευτικών υπηρεσιών 

- Παραστατικά εξόφλησης 

- Αποδεικτικά παρακράτησης και απόδοσης φόρου (όπου απαιτείται) 

 

iii. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

Η υποκατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στην αγορά γνώσεων και διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας (boughtorlicensed), οι οποίες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση της τήρησης ίσων 
αποστάσεων. Δηλαδή θα πρέπει οι όροι της συναλλαγής μεταξύ των συμβαλλομένων μερών να μην 
διαφέρουν από εκείνους που θα είχαν οριστεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και να μην περιέχουν 
κανένα στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης. Κάθε συναλλαγή που προκύπτει από ανοιχτή, διαφανή και χωρίς 
διακρίσεις διαδικασία θεωρείται ότι πληροί την αρχή της τήρησης ίσων αποστάσεων.  

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση των δαπανών της υποκατηγορίας  
είναι:  

 Αντίγραφο Τίτλου προστασίας  

 Αντίγραφο Αποσπάσματος Βιβλίου Παγίων, εφόσον έχει καταγραφεί στον πάγιο εξοπλισμό  

 Σύμβαση συσχετιζόμενη με την αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού (π.χ. διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και σε σχέση με το συγχρηματοδοτούμενο έργο (π.χ. Συμβάσεις μεταφοράς 
τεχνολογίας-τεχνογνωσίας σύμφωνα με την οποία ο εκχωρητής εκχωρεί στον εκδοχέα το 
δικαίωμα αποκλειστικής ή μη εκμετάλλευσης, για μία ορισμένη χρονική περίοδο ή 
απεριόριστα). Από τη σύμβαση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το φυσικό αντικείμενο 
προσδιορίζεται με σαφήνεια, δεν αφορά σε γενικότερη παροχή υπηρεσιών και σχετίζεται με το 
συγκεκριμένο έργο.  

 Θεώρηση της Σύμβασης από την αρμόδια οικονομική αρχή (εφόσον απαιτείται από την 
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ισχύουσα νομοθεσία) 

 ΤΠΥ, ΑΠΥ, προτιμολόγιο (για συνεργάτη από το εξωτερικό) 

 Αποδεικτικά εξόφλησης 

 Αποδεικτικά καταβολής φόρου εισοδήματος (όπου απαιτείται) 

 

5. Λειτουργικές Δαπάνες 

Οι λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου και είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. Οι εν λόγω δαπάνες δε δύναται να υπερβαίνουν το 10% 

του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικούσχεδίου και αφορούν:  

 Ενοίκια επαγγελματικού χώρου:   

Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.  

 Λοιπές λειτουργικές και κοινόχρηστες δαπάνες:  

Δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας, 
διαδικτύου, φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κ.α. 

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση των δαπανών της υποκατηγορίας είναι:  

 Μισθωτήριο συμβόλαιο κατατεθειμένο στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. εφόσον επιδοτείται η δαπάνη του 
ενοικίου.  

 Τιμολόγια, αντίγραφα των λογαριασμών ηλεκτρισμού, ύδρευσης, κινητής ή/& σταθερής 
τηλεφωνίας, κλπ. 

 Παραστατικά εξόφλησης των λειτουργικών δαπανών (μισθωμάτων, λογαριασμών κτλ.) 

 

6. Κατηγορία Δαπάνης «Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (νέο προσωπικό)» 

 Μισθοδοτικές καταστάσεις (ατομικές) σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον λογιστή και 
τον νόμιμο εκπρόσωπο επιχείρησης, για το διάστημα κατά το οποίο επιδοτείται η θέση 

απασχόλησης. 

 Δικαιολογητικά πληρωμής μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου (κίνηση 
extrait ήκαταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασμό). 

 Αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη).  

 Αποδεικτικά υποβολής ΑΠΔ 

 Αποδεικτικά καταβολής ΦΜΥ 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι οι υποβαλλόμενες δαπάνες μισθοδοσίας δεν αφορούν εργαζόμενους 
που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού με τους ιδιοκτήτες/εταίρους/μετόχους της 
επιχείρησης 
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Απώλεια παραστατικού  

Στις περιπτώσεις απώλειας παραστατικών δαπάνης, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει: 
α) Αντίγραφο των απολεσθέντων παραστατικών με εμφανή τη σφραγίδα του προμηθευτή στο 
παραστατικό και την ένδειξη «ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου» και β) Υ.Δ. Ν1599/86 με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου του δικαιούχου, στην οποία να 
αναφέρεται:  

«Το παραστατικό (περιγραφή στοιχείων παραστατικού αριθμός / ημερομηνία έκδοσης/ προμηθευτής/ 
περιγραφή δαπάνης) έχει απολεσθεί και προσκομίζεται ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 
από τον προμηθευτή. Το εν λόγω παραστατικό δεν έχει ενισχυθεί (επιδοτηθεί) ούτε θα χρησιμοποιηθεί 
στο μέλλον για επιδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα.»  

Λογιστική απεικόνιση δαπανών και εξοφλήσεων  

Σχετικά με τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την 
κατηγορία των λογιστικών βιβλίων είναι:  

Σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων  

 Αντίγραφα των Αναλυτικών Καθολικών (καρτέλες) των λογαριασμών λογιστικής απεικόνισης των 
δαπανών του έργου  

 Αντίγραφα των λογιστικών άρθρων της καταχώρησης των δαπανών του έργου και των εξοφλήσεων 
τους  

 Αντίγραφα των λογιστικών άρθρων καταχώρησης της τυχόν λήψης προκαταβολής ή ενδιάμεσης 
πληρωμής (το αργότερο κατά την τελική πιστοποίηση του έργου).  

Σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων  

 Αντίγραφα των σελίδων του βιβλίου εσόδων-εξόδων (και των αναλυτικών καταστάσεων των 
εξόδων όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωση), στα οποία έχουν καταχωρηθεί τα παραστατικά των 
δαπανών του έργου  

 Αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων στο Βιβλίο εσόδων – εξόδων της τυχόν λήψης 
προκαταβολής ή ενδιάμεσης πληρωμής (το αργότερο κατά την τελική πιστοποίηση του έργου)  
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18.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ 

 

Άρθρο 1 

Επιχείρηση 

 

Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές 
επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις 
προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 2 

Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων 

 

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από 

επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατ. ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 

από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. 

 

Άρθρο 3 

Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και 
των χρηματικών Ποσών 

 

1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση 

κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3. 

 

2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες 

κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση 

(ανάντη επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου 

μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης). 
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Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό 
ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, 
μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την εν λόγω 
επιχείρηση: 

1) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού 

κεφαλαίου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις 

(businessangels), εφόσον το σύνολο της επένδυσης αυτής σε μία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 

250 000 ευρώ· 

2) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού· 

3) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης· 

4) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με λιγότερους 

από 5 000 κατοίκους. 

 

3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες 

σχέσεις: 

1) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 

άλλης επιχείρησης· 

2) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 

διαχειριστικού ήεποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 

3) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης 

που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας 

4) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας 

που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης 
επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή 
εταίρων. 

Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω οποιουδήποτε από τους 
επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
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Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας 
φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον 
ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές. 

Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη 
της σχετικής αγοράς. 

 

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου 

της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από 

κοινού. 

 

5. Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, 

συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα 

αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η 

διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχείρηση 

δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, 

σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που 

προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις. 

 

Άρθρο 4 

Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών και περίοδος 
αναφοράς 

 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών 
ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε 
ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του 
κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους 
φόρους. 

1. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση 

βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή τα χρηματικά όρια 

που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της 

ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν η υπέρβαση των εν λόγω ορίων 

επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. 
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2. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα 

στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστες εκτιμήσεις που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

 

 

 

Άρθρο 5 

Ο αριθμός απασχολουμένων 

 

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή 
στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για 
λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι 
εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση 
αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται: 

1) οι μισθωτοί· 

2) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με 

μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο· 

3) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες· 

4) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά 

οφέλη από την επιχείρηση. 

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης 
μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων. Η διάρκεια 
των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται. 

 

Άρθρο 6 

Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης 

 

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του 
αριθμού απασχολουμένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της 
επιχείρησης. 

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός των 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολουμένων, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς 
και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιημένους λογαριασμούς της 
επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη 
επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 
ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή 
κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό 
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συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε 
περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων 
των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα 
οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης. 

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την 
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα 
εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται με 
αυτές τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει 
ενοποίησης. 

Για την εφαρμογή επίσης της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την 
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα 
εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 
ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αμέσως 
ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε 
αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο. 

4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που 
συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που 
συνδέονται μαζί της.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜμΕ) 

(Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής) 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ  

Α.Φ.Μ.  

Διεύθυνση 
εταιρικής έδρας 

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  

E-mail  

Διεύθυνση 
Διαδικτύου (Web-

siteaddress) 
 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των 
κύριων διευθυντικών στελεχών 

(Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής ή 
αντίστοιχη θέση) 

Τίτλος Ονοματεπώνυμο 

  

Τίτλος Ονοματεπώνυμο 

  

Τίτλος Ονοματεπώνυμο 

  

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
(σε περίπτωση μη ανεξάρτητης 
επιχείρησης συμπληρώστε το Παράρτημα 
του παρόντος) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 

   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

(*) σε χιλιάδες ευρώ 

Περίοδος αναφοράς2  

Αριθμός 
εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 
(*) 

Σύνολο 
ισολογισμού (*) 

   

 

Σε σχέση με την προηγούμενη 
διαχειριστική χρήση υπάρχει μεταβολή 
των στοιχείων που ενδεχομένως να 
επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της 
αιτούσας επιχείρησης ; 

ΝΑΙ3  ΟΧΙ  

                                                           

 

2Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του οικονομικού 
έτους. 
3Στην περίπτωση αυτή να συμπληρωθεί και επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  

Κινητό  

e-mail  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσας δήλωσης και των ενδεχόμενων παραρτημάτων της 
είναι ακριβή 

Τόπος  

Ημερομηνία  

Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(συμπληρώνεται μόνο για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις) 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Περίοδος αναφοράς1
:  

 
Αριθμός 

Εργαζομένων (ΕΜΕ) 
Κύκλος Εργασιών  

(σε χιλιάδες ευρώ) 
Σύνολο Ισολογισμού  
(σε χιλιάδες ευρώ) 

1. Στοιχεία της αιτούσας 
επιχείρησης ή των ενοποιημένων 
λογαριασμών (μεταφορά από τον 
πίνακα Β (1) του παραρτήματος Β2

) 

   

2. Κατ’ αναλογία, συγκεντρωτικά 
στοιχεία1 όλων των (ενδεχομένων) 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 
(μεταφορά από τον πίνακα Α του 
παραρτήματος Α) 

   

3. Άθροισμα στοιχείων1όλων των 
(ενδεχομένων) συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων που δεν 
περιλαμβάνονται βάσει 

   

                                                           

 

1Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους. 
2Τα στοιχεία της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή 
–εφόσον υπάρχουν-τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει 
ενοποίησης 
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ενοποίησης στη γραμμή 
[μεταφορά από τον πίνακα Β (2) 
του παραρτήματος Β] 

Σύνολο    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε 
επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των 
ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς1], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να 
μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2
 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 
(επωνυμία/ακριβή 

στοιχεία) 

Αριθμός εργαζομένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών  
(σε χιλιάδες ευρώ) 

Σύνολο 
Ισολογισμού 

(σε χιλιάδες ευρώ) 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

ΣΥΝΟΛΟ    

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στην γραμμή 2 
(σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 

 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ  

Α.Φ.Μ.  

Διεύθυνση 
εταιρικής έδρας  

 

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

                                                           

 

1Ακόμη και αν τα στοιχεία σχετικά με μια επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του ορισμού των ΜμΕ, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.  
2εφόσον χρειάζεται, να προστεθούν σελίδες ή να μεγαλώσει ο πίνακας. 
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  

E-mail  

Διεύθυνση 
Διαδικτύου (Web-

siteaddress) 
 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των 
κύριων διευθυντικών στελεχών 

(Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής ή 
αντίστοιχη θέση) 

Τίτλος Ονοματεπώνυμο 

  

 

Τίτλος Ονοματεπώνυμο 

  

 

Τίτλος Ονοματεπώνυμο 

  

 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω  
συνεργαζόμενης επιχείρησης 
(*) σε χιλιάδες ευρώ 

Περίοδος αναφοράς  

Αριθμός 
εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών  
(*) 

Σύνολο 
ισολογισμού  

(*) 

   

 

3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία 
α)  
Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής που κατέχει η επιχείρηση που 
συμπληρώνει την δήλωση (ή από την συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της 
οποίας δημιουργείται η σχέση με την συνεργαζόμενη επιχείρηση) στην 
συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου 

 

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής1
 που κατέχει η συνεργαζόμενη 

επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην 
επιχείρηση που καταρτίζει την δήλωση (ή στην συνδεδεμένη επιχείρηση) 

 

β)  
Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να συμπεριληφθεί 
στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ 
αναλογία υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα 

Πίνακας εταιρικής σχέσης 

Αποτελέσματα κατ’ αναλογία 

 

(*) σε χιλιάδες ευρώ 

Ποσοστό  

Αριθμός 
εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών  
(*) 

Σύνολο 
ισολογισμού  

(*) 

   

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος Α 

                                                           

 

1Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό 
συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

Περίπτωση 1. Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή 
περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης 
συνδεδεμένης επιχείρησης4

 [πίνακας Β(1)] 
 

Περίπτωση 2. Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν 
ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)]  

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση 

Περίπτωση 1 

Πίνακας Β(1) 

 

Αριθμός 
εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών  
(*) 

Σύνολο 
ισολογισμού  

(*) 

Σύνολο 

(*) σε χιλιάδες ευρώ 
   

 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στην γραμμή 1 
του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης 

 

Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

Συνδεδεμένη 
επιχείρηση 

(επωνυμία/ακριβή 
στοιχεία) 

Διεύθυνση της 

εταιρικής έδρας 
ΑΦΜ 

Ονοματεπώνυμο και 
τίτλος του ή των 

κύριων διευθυντικών 
στελεχών 

Α.    
Β.    
Γ.    
Δ.    
Ε.    

Περίπτωση 2 

Πίνακας Β(2) 

Επιχείρηση αριθ.5
:  

Αριθμός εργαζομένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών (*) Σύνολο ισολογισμού 
(*) 

1.    
2.    
3.    
4.    

                                                           

 

4Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης επιχείρησης, που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α. 
5Να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. 
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5.    
Σύνολο    

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στην γραμμή 3 
(σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(μόνο για την συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα Β) 
 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ  

Α.Φ.Μ.  

Διεύθυνση 
εταιρικής έδρας 

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  

E-mail  

Διεύθυνση 
Διαδικτύου (Web-

siteaddress) 
 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των 
κύριων διευθυντικών στελεχών 

(Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής ή 
αντίστοιχη θέση) 

Τίτλος Ονοματεπώνυμο 

  

 

Τίτλος Ονοματεπώνυμο 

  

 

Τίτλος Ονοματεπώνυμο 

  

 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

 

 

Περίοδος αναφοράς  

Αριθμός 
εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών  
(*) 

Σύνολο 
ισολογισμού  

(*) 

Σύνολο 

(*) σε χιλιάδες ευρώ 
   

 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) 
του παραρτήματος Β 
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Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση 
προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των 
ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται 
ακριβών ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει 
ενοποίησης6

. 

Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας 
επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο 
παράρτημα Α. 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ 

 

Ι. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Ο ορισμός των ΜμΕ7
 κάνει διάκριση μεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων ανάλογα με τον τύπο των σχέσεων 

που διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο συμμετοχής στο κεφάλαιο, στα δικαιώματα ψήφου ή 
δικαιώματος άσκησης κυριαρχικής επιρροής8

. 

 

Τύπος 1: ανεξάρτητη επιχείρηση 

Αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση. Πρόκειται απλά για όλες τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στους 
άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις συνεργαζόμενες ή στις συνδεδεμένες. 
Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν: 
 δεν έχει συμμετοχή 25 %9

 ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση, 
 το 25 %9

 ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν ανήκει σε μία άλλη επιχείρηση ή σε δημόσιο οργανισμό 
ή από κοινού σε πολλές συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε δημόσιους οργανισμούς, πλην ορισμένων 
εξαιρέσεων10

,  

 δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ούτε περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς επιχείρησης 
που καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς και συνεπώς δεν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση11

. 

                                                           

 

6Ακόμη και αν τα στοιχεία σχετικά με μια επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του ορισμού των ΜμΕ, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο. 
7Στη συνέχεια του κειμένου, ο όρος «ορισμός» αναφέρεται στο παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που αφορά τον ορισμό των ΜμΕ. 
8Ορισμός, άρθρο 3. 
9Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό 
συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε κάθε επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με τη μετέχουσα επιχείρηση (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2). 
10Μία επιχείρηση μπορεί ωστόσο να εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητη εάν το κατώτατο όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, στην περίπτωση των 
παρακάτω κατηγοριών επενδυτών (εφόσον αυτοί δεν είναι συνδεδεμένοι με την αιτούσα επιχείρηση): 
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται συστηματικά σε 
επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου («άγγελοι επιχειρήσεων») και που επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον οι 
συνολικές επενδύσεις των εν λόγω επιχειρήσεων στην ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το ποσό των 1 250 000 ευρώ, 
β) πανεπιστήμια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού, 
γ) θεσμικοί επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης (Ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2, εδάφιο 2). 
11— Εάν η εταιρική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε κράτος μέλος που προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρτισης παρομοίων λογαριασμών κατά την 
έννοια της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η επιχείρηση οφείλει ωστόσο να διευκρινίζει ότι δεν πληροί κάποιον από τους ορούς που καθορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού. 
— Υπάρχουν ορισμένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως συνδεδεμένη με μία άλλη μέσω ενός φυσικού προσώπου ή 
ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 3)· 
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Τύπος 2: συνεργαζόμενη επιχείρηση 

Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν σημαντικές 
χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις, χωρίς όμως η μία να ασκεί σημαντικό άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στην 
άλλη. Είναι συνεργαζόμενες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες αλλά ούτε και συνδεδεμένες μεταξύ 
τους. 
 

Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη με μία άλλη εάν: 
 

 κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25 %9
 και 50 %9σ' αυτήν, 

 ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25 %9
 και 50 %9

 στην αιτούσα επιχείρηση, 
 και η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους να 

περιλαμβάνεται η άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους 
λογαριασμούς αυτής της άλλης επιχείρησης ή μίας επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την 
τελευταία αυτή11

. 

 

Τύπος 3: συνδεδεμένη επιχείρηση 

Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έναν όμιλο, μέσω 
του άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (ακόμη και 
μέσω συμφωνιών ή σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι), ή μέσω της 
ικανότητας άσκησης κυριαρχικής επιρροής σε μία επιχείρηση. Πρόκειται λοιπόν για πιο σπάνιες 
περιπτώσεις που διακρίνονται κατά κανόνα σαφέστατα από τους δύο προαναφερόμενους τύπους. 
 

Προκειμένου να μην συναντήσουν οι επιχειρήσεις δυσκολίες ερμηνείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε 
αυτόν τον τύπο επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνοντας, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στο αντικείμενο του 
ορισμού, τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο άρθρο της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουνίου 1983, σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς12, η οποία εφαρμόζεται εδώ και αρκετά 
χρόνια. 
 

Συνεπώς, μία επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αμέσως εάν είναι συνδεδεμένη, εφόσον υποχρεούται κατά 
την έννοια της εν λόγω οδηγίας να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει 
ενοποίησης στους λογαριασμούς μιας επιχείρησης που υποχρεούται να καταρτίζει παρόμοιους 
ενοποιημένους λογαριασμούς. 
 

Οι δύο μοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί 
συνδεδεμένη ενώ δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς περιγράφονται στις δύο 
πρώτες παραγράφους της υποσημείωσης 5 στο τέλος το παρόντος επεξηγηματικού σημειώματος. Στην 
περίπτωση αυτή η επιχείρηση πρέπει να διευκρινίζει εάν πληροί κάποιον από τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού. 
 

                                                                                                                                                                                                   

 

— Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η σχετικά σπάνια περίπτωση μία επιχείρηση να καταρτίζει με δική της πρωτοβουλία ενοποιημένους λογαριασμούς χωρίς 
να της επιβάλλεται παρόμοια υποχρέωση από την προαναφερόμενη έβδομη οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένη και 
μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μονό συνεργαζόμενη. 
Για να προσδιοριστεί εάν μία επιχείρηση είναι συνδεδεμένη ή όχι, πρέπει να εξακριβώνεται σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις εάν η επιχείρηση πληροί ή 
όχι κάποιον από τους ορούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού, ενδεχομένως μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων 
που ενεργούν από κοινού. 
12Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ L 193 

της 18.7.1983, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 1 283 της 27.10.2001, σ. 28). 
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ΙΙ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ13
 

Ο αριθμός των εργαζομένων μιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας 
(ΕΜΕ). 
 

Ποιοι λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων; 
 

 Οι μισθωτοί της εξεταζόμενης επιχείρησης, 
 τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση εξάρτησης με αυτή και 

εξομοιούνται προς μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο, 
 οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, 
 οι μέτοχοι που απασχολούνται συστηματικά στην επιχείρηση και έχουν οικονομικά οφέλη από αυτή. 
 

Οι ασκούμενοι ή οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης άσκησης 
ή επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται στον αριθμό των εργαζομένων. 
 

Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων; 
Μία ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της επιχείρησης 
με πλήρη απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου έτους. Ο αριθμός εκφράζεται σε ΕΜΕ. 
 

Η εργασία προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ή που έχουν εργαστεί με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή η εποχιακή εργασία, υπολογίζονται σε 
κλάσματα ΕΜΕ. 
Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή γονικών αδειών δεν υπολογίζεται. 
 Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της 
συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία από την οδηγία2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 1 283 της 
27.10.2001, σ. 28). Ορισμός, άρθρο 5. 
 

  

                                                           

 

13Ορισμός, άρθρο 5. 
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18.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:………………………………………………………………….…  

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….……………………………….. 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….…………………. 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2
) 

………………………………………...…………..……………………………………………………………….. 

Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα) 

Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση: 

 

 

Ανεξάρτητη επιχείρηση 

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται 

παρακάτω προκύπτουν από τους λογαριασμούς της 

επιχείρησης και μόνον. Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς 

παραρτήματα. 

 

 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί  

το παράρτημα (και τα τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη 

συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα των 

υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται 

παρακάτω. 

 

 
Συνδεδεμένη επιχείρηση 

Το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα 

που παρατίθεται παρακάτω 
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Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008 σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ. 

 

Περίοδος αναφοράς (*): 

 

Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) 

 

Κύκλοςεργασιών (**) Σύνολοισολογισμού (**) 

 

 

  

(*)  Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να 
υπολογίζονται σε ετήσια βάση.  
Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να 
προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους.  

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 
_________________________________________________________ 

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία 

ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή 

μεγάλη επιχείρηση); 

 Όχι 

 Ναι [σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη 

διαχειριστική χρήση (3
)] 

Υπογραφή 

Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την επιχείρηση:  

....................................................................................................................................................... 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παρατημάτων της 

είναι ακριβή. 

......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία) 

Υπογραφή: 

 

___________ 

(
1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(
2) Πρόεδρος («Chiefexecutive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(
3) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Επισυναπτόμενα παραρτήματα 

 Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη επιχείρηση (και ενδεχόμενα 

συμπληρωματικά δελτία) 

 Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και ενδεχόμενα 

συμπληρωματικά δελτία) 

 

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένηεπιχείρηση (
1) (βλέπε επεξηγηματικό 

σημείωμα) 

 

Περίοδος αναφοράς (2
): 

 

 Αριθμός 

απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών (*) 

Σύνολοισολογισμού 

(*) 

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας 

επιχείρησης ή των ενοποιημένων 

λογαριασμών (μεταφορά από τον 

πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β (3
) 

   

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά 

στοιχεία (2) όλων των 

(ενδεχομένων) συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων (μεταφορά από τον 

πίνακα Α του παραρτήματος Α) 

   

3. Άθροισμα στοιχείων (2) όλων των 

(ενδεχομένων) συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων που δεν 

περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

στη γραμμή [μεταφορά από τον 

πίνακα Β(2) του παραρτήματος Β] 

   

Σύνολο (4
)    

(*) σεχιλιάδεςευρώ. 

(
1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008. 
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(
2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια 

βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν 

από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (άρθρο 4). 

(
3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με βάση τους 

λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον υπάρχουν – τους ενοποιημένους λογαριασμούς της 

επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

(
4) Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με τα 

«Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε 

επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των 

ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους 

ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να 

μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα: 

 

Πίνακας Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 
(επωνυμία/ ακριβή 

στοιχεία 

Αριθμός 
απασχολουμένων(Ε

ΜΕ) 

Κύκλοςεργασι
ών(*) 

Σύνολοισολογισ
μού(*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(
1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε 

ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το 

ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). 

 

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που πραγματοποιείται στο 

«δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 2 (σχετικά 

με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: .............................................................................................................. 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ............................................................................................................. 

Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ (1
): ..................................................................... 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2
): ............................................... 

 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 
Κύκλος εργασιών (*) Σύνολο ισολογισμού (*) 

Ακαθάριστα στοιχεία 

   

(*) σεχιλιάδεςευρώ. 

 

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της 

συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία 

προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της 

συνεργαζόμενης επιχείρησης (3). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις 

επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.  

 

3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία 

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση που συμπληρώνει τη δήλωση 

(ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη 

επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4
) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το 

αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη 

επιχείρηση): 
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...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να συμπεριληφθεί στα 

ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ αναλογία 

υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας εταιρικής σχέσης 

Ποσοστό: ... Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών (*) 
Σύνολο ισολογισμού (*) 

Αποτελέσματα κατ’ αναλογία    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α. 

(
1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(
2) Πρόεδρος («Chiefexecutive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(
3) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1. 

(
4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό. 

Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

 Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει 
ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)]. 

 Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν ενοποιημένους 
λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)]. 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση 
προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των 
ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται 
ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης 
(

1
). 

 

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση 

Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο 

παρακάτω πίνακας Β(1) 

Πίνακας Β (1) 

 Αριθμός απασχολουμένων 
(ΕΜΕ) (*) 

Κύκλος 

εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**) 

Σύνολο 
   

 

(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους υπολογίζεται με 

την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 1 του πίνακα του 

παραρτήματος της δήλωσης. 
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία 

Διεύθυνση της 

εταιρικής έδρας 

Αριθμός μητρώου 
ή ΦΠΑ (*) 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος 
του ή των βασικών 
διευθυνόντων (**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Δ.    

Ε.    

(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(**) Πρόεδρος (Chiefexecutive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

 

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης επιχείρησης, που 

δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας 

επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο 

παράρτημα Α. 

 

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή 

άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) 

παρακάτω. 

Πίνακας Β (2) 

Επιχείρηση αριθ.: Αριθμός απασχολουμένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών (**) 
Σύνολο ισολογισμού 

(**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

Σύνολο    

(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 3 (σχετικά 

με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα Β) 

 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ..................................................................................................................... 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας : .................................................................................................................... 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1
) : .............................................................................................................................. 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2
): .................................................. 

 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 
(*) 

Σύνολο ισολογισμού (*) 

Σύνολο    

(*) σεχιλιάδεςευρώ. 

 

(
1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(
2) Πρόεδρος («Chiefexecutive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(
3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε 

ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το 

ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β. 

 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση 

προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των 

ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται 

ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης 

(
3
). 

Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας 

επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο 

παράρτημα Α. 
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18.7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Α. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από 
τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 
κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία 
πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη 
δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί 
πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν 
από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που 
θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό 
ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που 
αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση 
υπέρ το άρτιο· 

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα 
χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά 
την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει 
συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για 
επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από 
τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ 
του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα 
μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών 
που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ· 

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις 
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική 
πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της· 

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το 
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη 
σε σχέδιο αναδιάρθρωσης· 

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 

1. ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 

2. ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA 
interestcoverageratio) είναι κάτω του 1,0. 
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Η εξέταση μιας επιχείρησης για να διαπιστωθεί αν αυτή είναι προβληματική, γίνεται τόσο σε επίπεδο 
αιτούσας επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (αιτούσα επιχείρηση και τυχόν 
συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις), ανεξάρτητα αν υφίσταται για αυτές υποχρέωση σύνταξης 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων) 

Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18του Καν. 651/2014 και πρέπει να προσκομισθούν 
ανάλογα με την ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της είναι τα ακόλουθα: 

1. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας ατομικής μορφής: 

1) Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου  

Δικαιολογητικό Εκδίδεται από 

1 
Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, και σε 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης 
Πρωτοδικείο 

2 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου διορισμού ή 

αντικατάστασης εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή 

Πρωτοδικείο ή 
Ειρηνοδικείο 

3 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / 

δήλωσης παύσης πληρωμών 
Πρωτοδικείο 

4 

Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό προκύψει αίτηση 
υπαγωγής σε πτωχευτική διαδικασία / έκδοση πτωχευτικής απόφασης, 

πιστοποιητικό περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού και διαδικασία 
κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό 

Πρωτοδικείο 

5 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής 

– εξυγίανσης (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα). 
Πρωτοδικείο 

6 
Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε νόμο περί 

υπερχρεωμένων 
Πρωτοδικείο 

 

 

2. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία Γ 
κατηγορίας: 

1) Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου  

Δικαιολογητικό Εκδίδεται από 

1 
Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, και σε 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης 
Πρωτοδικείο 

2 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου διορισμού ή 

αντικατάστασης εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή 

Πρωτοδικείο ή 
Ειρηνοδικείο 

3 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / Πρωτοδικείο 
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δήλωσης παύσης πληρωμών 

4 

Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό προκύψει αίτηση 
υπαγωγής σε πτωχευτική διαδικασία / έκδοση πτωχευτικής απόφασης, 

πιστοποιητικό περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού και διαδικασία 
κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό 

Πρωτοδικείο 

5 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής 

– εξυγίανσης (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα). 
Πρωτοδικείο 

6 
Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε νόμο περί 

υπερχρεωμένων 
Πρωτοδικείο 

 

και 

2) Για τον έλεγχο του εδαφίου (β) του σημείου «Α. Προβληματική επιχείρηση» ισολογισμούς 
τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω στοιχεία θα 
λαμβάνεται σαν Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν 
Απώλειες οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ. 

 

3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία όχι Γ 
κατηγορίας: 

1) Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου  

Δικαιολογητικό Εκδίδεται από 

1 
Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, και σε 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης 
Πρωτοδικείο 

2 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου διορισμού ή 

αντικατάστασης εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή 

Πρωτοδικείο ή 
Ειρηνοδικείο 

3 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / 

δήλωσης παύσης πληρωμών 
Πρωτοδικείο 

4 

Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό προκύψει αίτηση 
υπαγωγής σε πτωχευτική διαδικασία / έκδοση πτωχευτικής απόφασης, 

πιστοποιητικό περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού και διαδικασία 
κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό 

Πρωτοδικείο 

5 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής 

– εξυγίανσης (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα). 
Πρωτοδικείο 

6 
Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε νόμο περί 

υπερχρεωμένων 
Πρωτοδικείο 
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και 

 

2) Για τον έλεγχο του εδαφίου (β) του σημείου «Α. Προβληματική επιχείρηση» Βεβαίωση έναρξης 
επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ.) και Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος 
Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. 

 

4. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής: 

Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Δικαιολογητικό Εκδίδεται από: 

1 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ εκδόσεως τρέχοντος μηνός ΓΕΜΗ 

2 

Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, 
και σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

διαχείρισης 

Πρωτοδικείο 

3 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου διορισμού ή 

αντικατάστασης εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή. 
Πρωτοδικείο ή  
Ειρηνοδικείο 

4 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 

πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών 
Πρωτοδικείο 

5 

Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό προκύψει 
αίτηση υπαγωγής σε πτωχευτική διαδικασία / έκδοση 

πτωχευτικής απόφασης, πιστοποιητικό περί μη πτωχευτικού 

συμβιβασμού και διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό 

συμβιβασμό 

Πρωτοδικείο 

6 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 

συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα) 
Πρωτοδικείο 

 

5. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου 
λειτουργίας με βιβλία Γ κατηγορίας: 

1) Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ)  

Δικαιολογητικό Εκδίδεται από: 

1 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ εκδόσεως τρέχοντος μηνός ΓΕΜΗ 

2 

Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, 
και σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

διαχείρισης 

Πρωτοδικείο 

3 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου διορισμού ή 

αντικατάστασης εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή. 
Πρωτοδικείο ή  
Ειρηνοδικείο 
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4 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 

πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών 
Πρωτοδικείο 

5 

Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό προκύψει 
αίτηση υπαγωγής σε πτωχευτική διαδικασία / έκδοση 

πτωχευτικής απόφασης, πιστοποιητικό περί μη πτωχευτικού 

συμβιβασμού και διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό 

συμβιβασμό 

Πρωτοδικείο 

6 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 

συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα) 
Πρωτοδικείο 

 

και  

2) Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου ισολογισμούς τελευταίων τριών 
διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω στοιχεία θα λαμβάνεται σαν 
Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν Απώλειες οι Ζημίες 
βάση Κ.Α.Χ.  

 

6. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου 
λειτουργίας με βιβλία όχι Γ κατηγορίας: 

1) Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ)  

Δικαιολογητικό Εκδίδεται από: 

1 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ εκδόσεως τρέχοντος μηνός ΓΕΜΗ 

2 

Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, 
και σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

διαχείρισης 

Πρωτοδικείο 

3 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου διορισμού ή 

αντικατάστασης εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή. 
Πρωτοδικείο ή  
Ειρηνοδικείο 

4 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 

πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών 
Πρωτοδικείο 

5 

Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό προκύψει 
αίτηση υπαγωγής σε πτωχευτική διαδικασία / έκδοση 

πτωχευτικής απόφασης, πιστοποιητικό περί μη πτωχευτικού 

συμβιβασμού και διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό 

συμβιβασμό 

Πρωτοδικείο 

6 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 

συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα) 
Πρωτοδικείο 
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και  

2) Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου το πιο πρόσφατο κωδικοποιημένο 
καταστατικό και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ 
δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται και Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών 
τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. 

 

7. Το σύνολο των επιχειρήσεων θα δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση 
διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το 
δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η 
οποία έχει ολοκληρωθεί.» 
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18.8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία  στάδια. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση. 
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων. 
 Το έντυπο της πρότασης είναι πλήρως συμπληρωμένο. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α&Β: 
ΤΥΠΙΚΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

(Ναι / Όχι) 
 

ΣΤΑΔΙΟ Α -  Έλεγχος Πληρότητας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Κριτήριο Εξειδίκευση Τιμή / Βαθμός Εκπλήρωση ΤεκμηρίωσηΚριτηρίου 

Α.1 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε εμπρόθεσμα η προβλεπόμενη 
διαδικασία, αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα 
συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση ΝΑΙ / ΌΧΙ   

 

ΣΤΑΔΙΟ Β -  Έλεγχος Επιλεξιμότητας Πρότασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Κριτήριο Εξειδίκευση Τιμή / Βαθμός Εκπλήρωση ΤεκμηρίωσηΚριτηρίου 

Β.1 

Ο δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση και δεσμεύεται ότι θα έχει την ιδιότητα της μικρής ή 
πολύ μικρής επιχείρησης (όπως η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται στη Σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαϊου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων) λαμβανομένων υπόψη και των όρων για τη 
διατήρηση της ιδιότητας αυτής. 

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
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Β.2 

Η πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ» της Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις 
δεσμεύονται και οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση. 

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
 

 

Β.3 
Οι επιχειρήσεις θα έχουν έδρα και θα υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου. ΝΑΙ / ΌΧΙ 

 
 

Β.4 
Η υπό σύσταση επιχείρηση δεσμεύεται να χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό 
λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας)  ΝΑΙ / ΌΧΙ 

 
 

Β.5 

Η υπό σύσταση επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα λειτουργήσει με μία από τις ακόλουθες μορφές 
επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, 
Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.). 

ΝΑΙ / ΌΧΙ   

Β.6 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι (επιχειρήσεις) θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής 
σύμφωνα με την Πρόσκληση σε ποσοστό τουλάχιστον του 40% του προτεινόμενου 
(επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. 

ΝΑΙ / ΌΧΙ   

Β.7 
Η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας  για τη δραστηριότητα/ες που 
επιχορηγείται/ούνται πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. ΝΑΙ / ΌΧΙ 

 
 

Β.8 
Κάθε δικαιούχος υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην Πρόσκληση, (ένα και μοναδικό επενδυτικό 
σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.). ΝΑΙ / ΌΧΙ 

 
 

Β.9 

Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει 
δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε 
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
 

 

Β.10 

Να μην εκκρεμεί σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλουν επενδυτικό 
σχέδιο για σύσταση νέας επιχείρησης, ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με 
την εσωτερική αγορά.  

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
 

 

Β.11 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο για σύσταση νέας 
επιχείρησης δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Η ενιαία 
επιχείρηση δεν είναι προβληματική. 

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
 

 

Β.12 

Ο δικαιούχος δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα 
μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για αυτήν, με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές 
υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. 
ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης 

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
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ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ. 

Β.13 

Η υπό σύσταση επιχείρηση δεν θα ενταχθεί σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά 
σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή 
υπηρεσιών (π.χ. franchising, shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης). 

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
 

 

Β.14 
Η περίοδος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της 
Προγραμματικής Περιόδου και της Πρόσκλησης. ΝΑΙ / ΌΧΙ 

 
 

Β.15 

Η πρόταση είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους περιορισμούς σχετικά με τη σώρευση 
ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που την διέπουν. Η ενίσχυση που χορηγείται 
δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013  και πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού. 

ΝΑΙ / ΌΧΙ   

Β.16 
Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των ιδρυτών της επιχείρησης του άρθρου 40 του Ν. 
4488/2017(Α137/13.09.2017), όπως ισχύει. ΝΑΙ / ΌΧΙ   

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: H πρόταση θα πρέπει να εκπληρώνει (ΝΑΙ) όλα τα κριτήρια. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   

ΝΑΙ / ΌΧΙ 
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ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευσηκριτηρίου 
Τιμή / 

Βαθμός 
ΣυντελεστήςΣτάθμισης Αποτέλεσμα ΤεκμηρίωσηΚριτηρίου 

1η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ποιότητα και 
πληρότητα 

της πρότασης 

1.1 

Σαφήνεια του 
περιεχομένου της 

πρότασης 

Εξετάζεται και αξιολογείται η 
σαφήνεια και πληρότητα της 
περιγραφής του επενδυτικού 
σχεδίου. 

Πολύ Καλή: 4 έως 5 

  

30% 

  
Καλή: 2 έως 5 

Ανεπαρκής: 0 έως1 

1.2 

Στοιχεία 
Ανταγωνιστικότητας 

Προϊόντος / Υπηρεσίας 

Αξιολογείται το παραγόμενο 
προϊόν/υπηρεσία ως προς 
την ανταγωνιστικότητά του. 

Τεκμηριώνεται με επάρκεια και πληρότητα 
ότι το παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία είναι 
ανταγωνιστικό (γνώση της αγοράς, ανάδειξη 
σημείων που καθιστούν το προϊόν/υπηρεσία 
ανταγωνιστικό): 4 έως 5 βαθμοί. 

  

  

Η παρεχόμενη τεκμηρίωση για την 
ανταγωνιστικότητα του παραγόμενου 
προϊόντος/υπηρεσίας έχει  ελλείψεις: 2 έως 3 
βαθμοί. 

  

Δεν παρέχεται τεκμηρίωση για την 
ανταγωνιστικότητα του παραγόμενου 
προϊόντος/υπηρεσίας ως προς την τιμή του: 0 
έως 1 βαθμοί. 

  

 1.3 
Καινοτομία της 
πρότασης 

Η πρόταση αξιοποιεί: 
Σημείωση: Τα ακόλουθα 
κριτήρια βαθμολογούνται 
αθροιστικά 

Κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας: 2  

  

Ερευνητικά αποτελέσματα: 1  

Προϊόν ή υπηρεσία που έχει διακριθεί σε 
διαγωνισμό καινοτομίας / 
επιχειρηματικότητας: 1 

 

Προϊόν ή υπηρεσία που έχει συμμετάσχει σε 
διαγωνισμό καινοτομίας / 
επιχειρηματικότητας: 1 

Σημείωση: εφόσον το προϊόν/υπηρεσία έχει 
διακριθεί σημαίνει ότι έχει και τον βαθμό 
λόγω συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 

 1.4 

Έλεγχος του εύλογου 
του κόστους της 
επένδυσης 

Εύλογο:    4 έως 5  

Εύλογο υπό προϋποθέσεις:  2 έως 3 

Οριακά εύλογο:   1  

Δεντεκμηριώνεται:   0 

   

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 

(Τα στοιχεία της γραμμής «Μερικό Αποτέλεσμα 1ης
 Ομάδας»  μεταφέρονται στον συγκεντρωτικό πίνακα για τον υπολογισμό της 
συνολικής βαθμολογίας)  

30% 
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ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευσηκριτηρίου 
Τιμή / 

Βαθμός 
ΣυντελεστήςΣτάθμισης Αποτέλεσμα ΤεκμηρίωσηΚριτηρίου 

2η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Αξιοπιστία 
του 

δυνητικού 
δικαιούχου  
υλοποίησης 
του έργου 

2.1 
Προβλέψεις Εσόδων-

Εξόδων της επιχείρησης 

Εξετάζεται η τεκμηρίωση 
των προβλέψεων για τα 
οικονομικά της επιχείρησης 
(έσοδα- έξοδα) για την 
περίοδο υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου καθώς 
και για τρία έτη από την 
ολοκλήρωσή του 

Πλήρης τεκμηρίωση: 7 έως 10 βαθμοί 

  

40% 

   
Μερική τεκμηρίωση: 3 έως 6 βαθμοί 

Ελλιπής τεκμηρίωση: 1 έως 2 βαθμοί 

Καθόλου τεκμηρίωση: 0 βαθμοί 

2.2 
Επαγγελματική Εμπειρία 

του επενδυτή/ επενδυτών 

Τεκμηριώνεται η 
επαγγελματική εμπειρία του 
επενδυτή ή των επενδυτών 
(Σε περίπτωση πολλών 
εταίρων δίνεται η μέγιστη 
βαθμολογία που 
τεκμηριώνει τουλάχιστον 
ένας εταίρος). 

Επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 5 
ετών σε συναφές αντικείμενο: 7 βαθμοί. 

     

Επαγγελματική εμπειρία μικρότερη ή ίση των 
5 ετών σε συναφές αντικείμενο: 3 βαθμοί. 

Επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 5 
ετών: 5 βαθμοί. 
Επαγγελματική εμπειρία μικρότερη ή ίση των 

5 ετών: 1 βαθμός. 

2.3 
Επιστημονική εμπειρία του 

επενδυτή/ επενδυτών 

Τεκμηριώνεται η 
επιστημονική κατάρτιση και 
εμπειρία του επενδυτή (Σε 
περίπτωση πολλών εταίρων 
δίνεται η μέγιστη 
βαθμολογία που 
τεκμηριώνει τουλάχιστον 
ένας εταίρος). 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο της 
πρότασης: 3 βαθμοί. 

   

Τίτλοι σπουδών ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο 
συναφές με το περιεχόμενο της πρότασης: 2 
βαθμοί. 
Μεταλυκειακός τίτλος σπουδών από 
αναγνωρισμένο πάροχο εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές 
με το περιεχόμενο της πρότασης: 1 βαθμός. 
Τίτλος σπουδών από ΑΕΙ: 1 βαθμός. 

2.4 
Οργανωτική 
διάρθρωσητουδικαιούχου 

Αξιολογείται η σχεδιαζόμενη 
οργάνωση της επιχείρησης. 
Εναλλακτικά εξετάζεται εάν 
η επιχείρηση έχει ήδη 
προχωρήσει στην υλοποίηση 

1. Τεκμηριώνεται ο σχεδιασμός για 
πιστοποίηση του συστήματος 
ποιότητας ή άλλης αναγνωρισμένης 
πιστοποίησης; Ναι 1 βαθμός, Όχι 0 

βαθμοί. 
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ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευσηκριτηρίου 
Τιμή / 

Βαθμός 
ΣυντελεστήςΣτάθμισης Αποτέλεσμα ΤεκμηρίωσηΚριτηρίου 

της οργάνωσής της ή 
σχεδιάζει την βελτίωση της. 
Για κάθε βαθμολογούμενο 
στοιχείο ο ανώτατος βαθμός 
είναι 1. Επομένως ανώτατος 
βαθμός που μπορεί να λάβει 
στο υποκριτήριο είναι 5. 

2. . Τεκμηριώνεται ο σχεδιασμός για 
την ανάπτυξη και κατοχύρωση 
εμπορικού σήματος; Ναι: 1  
βαθμός, Όχι: 0 βαθμοί. 

3. Τεκμηριώνεται ο σχεδιασμός για 
την οργανωμένη προβολή της 
επιχείρησης (σε επαγγελματικούς 
οδηγούς, μηχανές αναζήτησης, 
κοινωνικά δίκτυα κ.α.); 
Εναλλακτικά υπάρχει οργανωμένη 
προβολή της επιχείρησης; Ναι 1 
βαθμός, Όχι 0 βαθμοί. 

4. Τεκμηριώνεται ο σχεδιασμός για 
χρήση εταιρικού ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου; Ναι: 1 βαθμός, Όχι: 
0 βαθμοί 

5.  Άλλο Ναι: 1 βαθμός, Όχι: 0 βαθμοί 

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 

(Τα στοιχεία της γραμμής «Μερικό Αποτέλεσμα 2ης
 Ομάδας»  μεταφέρονται στον συγκεντρωτικό πίνακα για τον υπολογισμό της 
συνολικής βαθμολογίας) 

 40%  
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευσηκριτηρίου 
Τιμή / 

Βαθμός 
ΣυντελεστήςΣτάθμισης Αποτέλεσμα ΤεκμηρίωσηΚριτηρίου 

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Επιπτώσεις της επένδυσης 
στην επιχείρηση και στην 
περιφερειακή οικονομία 

3.1 

Επιπτώσεις της επένδυσης 
στην επιχείρηση και στην 
περιφερειακή οικονομία 

Πολύ Σημαντικές: 8 έως 12 

Αρκετά Σημαντικές: 4 έως 7 

Ελάσσονες επιπτώσεις: 0 έως 3 

  

20% 

 
  

3.2 
Δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας (*) 

Αύξηση θέσεων εργασίας μεγαλύτερη ή ίση των 2 
ΕΜΕ: 8 βαθμοί 
Αύξηση θέσεων εργασίας μεταξύ των 1,5 ΕΜΕ και 
των 2 ΕΜΕ: 6 βαθμοί 
Αύξηση θέσεων εργασίας μεταξύ της 1 ΕΜΕ και των 
1,5 ΕΜΕ: 4 βαθμοί 
Αύξηση θέσεων εργασίας μεταξύ της 0,5 ΕΜΕ και 
της 1 ΕΜΕ: 2 βαθμοί 
Αύξηση θέσεων εργασίας μικρότερη της 0,5 ΕΜΕ: 0 
βαθμοί 

Σημείωση: Οι πρόσθετες ΕΜΕ υπολογίζονται από 
την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας 
δαπανών και μέχρι την λήξη του έργου. 

  
 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 

(Τα στοιχεία της γραμμής «Μερικό Αποτέλεσμα 3ης
 Ομάδας»  μεταφέρονται στον συγκεντρωτικό πίνακα για τον υπολογισμό της 
συνολικής βαθμολογίας) 

 20% 
 

(*) Η τήρηση της δέσμευσης από το δικαιούχο θα ελέγχεται κατά την ολοκλήρωση. Σε περίπτωση μη τήρησης, θα επαναβαθμολογείται  το κριτήριο και θα πρέπει η νέα 
συνολική βαθμολογία να διατηρείται πάνω από τη βάση χρηματοδότησης για να παραμένει ο δικαιούχος στη Δράση. 
 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου 
Τιμή / 

Βαθμός 

Συντελεστής 
Στάθμισης 

Αποτέλεσμα 
Τεκμηρίωση 

Κριτηρίου 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου 
Τιμή / 

Βαθμός 

Συντελεστής 
Στάθμισης 

Αποτέλεσμα 
Τεκμηρίωση 

Κριτηρίου 

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στους 
τομείς δραστηριότητας της RIS3 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

4.1 

Το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει   
στους τομείς δραστηριότητας της 
RIS3 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια του 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με τις θεματικές 
προτεραιότητες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 
της Περιφέρειας. 
Το επενδυτικό Σχέδιο αφορά ΚΑΔ τομέα της RIS3 της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (εξαιρουμένων των ΚΑΔ 
τουριστικών καταλυμάτων) 
Ναι: 20 

Όχι: 0 

  10% 
 

  

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 

(Τα στοιχεία της γραμμής «Μερικό Αποτέλεσμα 4ης
 Ομάδας»  μεταφέρονται στον συγκεντρωτικό πίνακα για τον υπολογισμό της συνολικής 

βαθμολογίας) 
 10% 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Ελάχιστη συνολική σταθμισμένη βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου: 10.  Η βαθμολογία ανά ομάδα κριτηρίων και συνολικά, υπολογίζεται με έως 2 δεκαδικά ψηφία. 
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18.9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) 

 

Επισυνάπτεται
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18.10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α/Α 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επισυνάπτονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. 

1 

Έντυπο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Μέρος ΙΙ (ΠαράρτημαI.2) 

Το έντυπο Ι.2 υπογράφεται από  το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 

προσώπου που υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο. 

2 

Δικαιολογητικά απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής 

Α. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 

 Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο 

είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος(φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που 

υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο). Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον 

δυνητικός δικαιούχο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη 

του έτους. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει να ξεκινά την πρώτη ημέρα του 

τριμήνου και να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση του τριμήνου που 

προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης ή το αργότερο την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης. Ως ημερομηνίες συμπλήρωσης 

τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12. Συνεπώς για ημερομηνία κατάθεσης, 

έστω 12/2, η περίοδος του υπολοίπου δεν μπορεί να τελειώνει πριν τις 31/12 ενώ 

δύναται να τελειώνει μέχρι και τις 12/2. 

ή/και 

 Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των 

λογαριασμών των δυνητικών δικαιούχων (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που 

υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο) έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα πριν 

την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

 

Β. ΔΑΝΕΙΟ 

 Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί 

νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του. 

Εναλλακτικά: 

 Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή 
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της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως: 

 Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης 

 Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου 

 Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του 

 Το επιτόκιο 

 Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του 

Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου ή Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεσηδανειοδότησης 

του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση δανείου) δεν θα πρέπει νααναφέρεται στο σχετικό 

δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματοςμε εκχώρηση της επιχορήγησης. 

Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης θα 

πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του 

επενδυτή. 

 

Γ. Βεβαιώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

(VentureCapitals) για χρηματοδότηση της επένδυσης 

3 

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ούτε την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας (για τη/ις 

δραστηριότητα/ες που επιχοτηγείται/ούνται) για την υλοποίηση της επένδυσης, δεσμεύονται 

(μέσω της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος X) ότι θα προσκομίσουν πριν την καταβολή 

της τελευταίας πληρωμής τα – κατά περίπτωση – απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

αδειοδότηση της λειτουργίας της επιχείρησης για τη δραστηριότητα/ες που 

επιχορηγείται/ούνται, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω. 

4 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος Χ 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

νομικού προσώπου που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο για τη σύσταση νέας επιχείρησης. Στην 

περίπτωση που σε ένα επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση υπό σύσταση επιχείρησης συμμετέχουν 

περισσότεροι του ενός  φορείς (εταίροι), οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από όλους τους 

εταίρους. 

5 

Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες μέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη 

επιχειρηματική δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 με το γνήσιο της 

υπογραφής (μία για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην πρόταση και ασκεί ήδη 

επιχειρηματική δραστηριότητα) όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) που 
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συμμετέχουν (ακόμα και ατομική επιχείρηση) και τα ποσοστά συμμετοχής τους.  

6 

Σε περίπτωση που επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

δικαιολογητικά σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης – κτιριακής 

εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου: 

 Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή/και εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο (σε περίπτωση που 

υπάρχει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) 

 Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου ή 

αντίστοιχο προσύμφωνο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr,με 

χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης της επένδυσης ή χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη 

από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου (σε 

περίπτωση που υπάρχει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης). Το Μισθωτήριο 

συμβόλαιο απαιτείται και στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει δαπάνες 

ενοικίου. 

 Συμφωνητικό απόκτησης εδαφικής έκτασης ή/και υφιστάμενων εγκαταστάσεων (σε 

περίπτωση που υπάρχει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δε διαθέτει τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά την υποβολή της 

πρότασης επενδυτικού σχεδίου, τότε δεσμεύεται να τα προσκομίσει πριν την καταβολής της 

προκαταβολής ή της α΄ δόσης της επιχορήγησης. Τη δέσμευσή του αυτή δηλώνει και στην 

υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α΄ του Παραρτήματος Χ.   

7 

Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας των επενδυτών: 

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα κάθε εταίρου της υπό ίδρυση επιχείρησης και δικαιολογητικά 

τεκμηρίωσης επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφές ή μη αντικείμενο με το επενδυτικό σχέδιο 

(π.χ. βεβαιώσεις εργασίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.ά.) 

8 

Για την τεκμηρίωση της επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας των επενδυτών: 

Τίτλοι σπουδών κάθε εταίρου της υπό ίδρυση επιχείρησης. Συγκεκριμένα: 

- Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο της 

πρότασης 

- Προπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ/ΤΕΙ) σε γνωστικό 

αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο της πρότασης 

- Προπτυχιακός τίτλος σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ/ΤΕΙ) σε γνωστικό 

αντικείμενο μη συναφές με το περιεχόμενο της πρότασης. 

http://www.gsis.gr/
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- Μεταλυκειακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πάροχο εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο της πρότασης 

9 

Φάκελος τεκμηρίωσης 

Για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, κατά την κρίση του ο δυνητικός 

δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία, σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης 

αναφέρεται το καθένα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Για την απόδειξη της καινοτομίας της πρότασης: 

1. Κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας: Αντίγραφα Διπλώματος ή Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) σε ισχύ, Αντίγραφα Ευρωπαϊκού Διπλώματος ή Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας σε ισχύ, Αντίγραφα Διεθνούς Διπλώματος ή Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με 

βάση τη Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (PatentCooperationTreaty) – PCT.  

2. Αποδεικτικά έγγραφα διακρίσεων ή συμμετοχής προϊόντος ή υπηρεσίας σε διαγωνισμό 

καινοτομίας/επιχειρηματικότητας (Βεβαίωση συμμετοχής από τον Διοργανωτή/ες του 

Διαγωνισμού, ανακοίνωση των Συμμετεχόντων ή των προτάσεων που προκρίνονται, 

Αποδεικτικό Βράβευσης) 

3. Αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο 

υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο (Ενδεικτικά: Βεβαιώσεις διασφάλισης πνευματικών 

δικαιωμάτων, σύμβαση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης ερευνητικού 

αποτελέσματος, άδεια χρήσης / αξιοποίησης ερευνητικού αποτελέσματος 

 Προσφορές/Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και τιμή μονάδας 

  Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων/εξοπλισμού σε περίπτωση που το 

επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την αγορά/απόκτηση μηχανημάτων – εξοπλισμού. 

 

Ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα 

αναγραφόμενα στο επενδυτικό σχέδιο. 

 

Να σημειωθεί ότι κατά το Στάδιο Α της αξιολόγησης, όπου ελέγχεται η πληρότητα της αίτησης ως 

προς τα δικαιολογητικά του παρόντος Παραρτήματος ΙΧ, δεν δύναται να ελεγχθεί το περιεχόμενο 

του φακέλου τεκμηρίωσης ως προς την πληρότητά του. 
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18.11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1)
: ΕΦΕΠΑΕ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2)
:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Όλα τα αναγραφόμενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης καθώς 

και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι ακριβή 
και αληθή. 

2. Ο Δικαιούχος έχει λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου και των όρων της Πρόσκλησης, τους οποίους και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

3. Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού, καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

4. Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ο Δικαιούχος δεσμεύεται να 
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την 
ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει ενταχθεί σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
ή/και έγγραφη παραίτησή του από αίτηση χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από άλλα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.  

5. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της δόσης. 
6. Η επιχείρηση θα έχει έδρα και το επενδυτικό σχέδιο θα χωροθετηθεί αποκλειστικά στην Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου. 

7. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται ότι η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει διπλογραφικό ή απλογραφικό σύστημα  
8. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται ότι η επιχείρηση θα λειτουργήσει με μία από τις ακόλουθες μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 

Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) 

9. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται ότι η επιχείρηση θα έχει την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής Επιχείρησης, σύμφωνα 
με τον ορισμό της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας 
αυτής. 
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10. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα προσκομίσει πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής: 

 την απαιτούμενη – κατά περίπτωση – άδεια λειτουργίας για τη/ις δραστηριότητα/ες που 
επιχορηγείται/ούνταιή 

 βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας για τη/ις 
δραστηριοτότητα/ες που επιχορηγείται/ούνται ή 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της επιχείρησης ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για 
τη/ις δραστηριότητα/ες που επιχορηγείται/ούνται με αναφορά στις σχετικές διατάξεις, σε περίπτωση 
που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. 

11. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των 
δαπανών, όπως αυτός ορίζεται στην Πρόσκληση. 

12. Το φυσικό / νομικό πρόσωπο που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο για τη σύσταση νέας επιχείρησης δε βρίσκεται 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και η επιχείρηση δεν είναι προβληματική. 

13. Δεν εκκρεμεί σε βάρος του φυσικού / νομικού προσώπου, που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο για τη σύσταση  νέας 
επιχείρησης, διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την 
οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά  

14. Η υπό σύσταση επιχείρηση δε θα ενταχθεί σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή 
παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την 
χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης). 

15. Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του ο Δικαιούχος συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της 
επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων 
που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006. 

16. Ο Δικαιούχος αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες 
εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

17. Ο Δικαιούχος αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου 
με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών 
οργανισμών. 

18. Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς τον ΕΦΕΠΑΕ και όσα λαμβάνονται 
από τον ΕΦΕΠΑΕεπέχουν θέση επίσημων εγγράφων. 

19. Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με τον ΕΦΕΠΑΕ αναφορικά με την 
εξέλιξη και ολοκλήρωση της πράξης (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κ.λπ.) δύναται 
να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από τον ΕΦΕΠΑΕ 

20. Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την ένταξη του 
έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση. 

21. Η πρόταση που υποβάλεται είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους περιορισμούς σχετικά με τη σώρευση 
ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που διέπουν την παρούσα Πρόσκληση. Η ενίσχυση που χορηγείται 
δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Κα. (ΕΕ) 1407/2013 πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 
αυτού. 

22. Ο Δικαιούχος  διαθέτει ή δεσμεύεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες 
υποδομές και υπηρεσίες γι’ αυτήν, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές 
εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως 
ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.  

23. Δε συντρέχουν για τους ιδρυτές της επιχείρησης λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α 
137/13-09-2017), όπως εκάστοτε ισχύει. 

24. Η επιχείρηση δεσμεύεται να προσκομίσει πριν την καταβολής της προκαταβολής ή της α΄ δόσης της επιχορήγησης 
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το συμβόλαιο αγοραπωλησίας ή τη σύμβαση για την παραχώρηση χρήσης ή το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τη 
σύμβαση νόμιμης σύστασης επικαρπίας επί του ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση. Η παραχώρηση 
χρήσης ή το μισθωτήριο συμβόλαιο ή η νόμιμη σύστασης επικαρπίας επί του ακινήτου θα ισχύει για χρονικό 
διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της επένδυσης 

επένδυσης ή για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου.  (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 
ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Ή 
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)   

25. Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεσμεύονται ότι δεν συμμετείχαν ως εταίροι/ μέτοχοι 
σε επιχείρηση, η οποία έκλεισε το προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούταν στην ίδια σχετική αγορά ή 
σε όμορες αγορές σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008. (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ). 

26. (Να επιλεγεί αναλόγως) 
Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή 

Η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση 
εγγύησης ή  
Η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί. 

27. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 
του επαγγελματικού κινδύνου.  

28. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει την επένδυση στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για 
τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

29. Η επιχείρηση είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη. 
30. Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης είναι ο/οι κάτωθι: 
 Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:             (ΑΦΜ:            ) 
 Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:             (ΑΦΜ:            ) 
 Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:             (ΑΦΜ:            ) 
 Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:             (ΑΦΜ:            ) 

Το επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από το φυσικό 
πρόσωπο με το ονοματεπώνυμο «                         »  / το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «               »  

 

Ημερομηνία: …../……./20…. 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα 

 

 

 

 

 

 

 

(σφραγίδα, στοιχεία/ιδιότητα δηλόντα/δηλούσας, υπογραφή) 
 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
B’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με  

βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΕΦΕΠΑΕ 

 

Ο – Η Όνομα: 
 

  

Επώνυμο: 
 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 
 

 

 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2): 

 

 

Τόπος Γέννησης: 
 

 

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 
 

  

Τηλ: 
 

 

Τόπος Κατοικίας: 
  

Οδός: 
  

Αριθ: 
  

ΤΚ
: 

 

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
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Β.1: 

 Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση ή  

 Η επιχείρηση λειτουργεί ως «ενιαία οικονομική μονάδα (οντότητα)» από κοινού με άλλες επιχειρήσεις . 
(Στην έννοια της «ενιαίας οικονομικής μονάδας » περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα IV του παρόντος). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για καθεμία από τις ως άνω επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα : 

 

Πίνακας 1: Επιχειρήσεις με τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία οικονομική μονάδα». 

Στοιχεία Επιχείρησης Επεξήγηση 

ΑΑ Επιχείρησης 

Ο αύξων αριθμός της επιχείρησης με την 
οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 

οικονομική μονάδα (στην έννοια 
περιλαμβάνονται και οι 

συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις) 

Επωνυμία Επιχείρησης  

Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  

Κ.Α.Δ. Επιχείρησης  

Ποσοστό Συμμετοχής (0-100)  

Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου  

Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου  

Πατρώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου 

 

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου  

Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου 
Εκπροσώπου  

(Α.Δ.Τ. ή Ισοδύναμο) 
 

Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου 
Εκπροσώπου 
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Β.2: Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία οικονομική μονάδα 
(στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά 
έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis. 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de minimis (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης 
και ποσό). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.  

Πίνακας 2: Πίνακας Επιχορηγήσεων de minimis 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DEMINIMIS ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 
οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ 
Μέτρο/ 
Δράση από 
το οποίο η 
επιχείρηση 
έχει 
αποκτήσει 
έννομο 
δικαίωμα 
λήψης της 
ενίσχυσης 
(από 
1/1/2014 

και μετά) 
και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθμός και 
ημερομηνία 

Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης/υπαγωγής 
ή ημερομηνία 
λήψης του 
έννομου 
δικαιώματος  

Ημ/νία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης ή 
ημερομηνία 
λήψης του 
έννομου 
δικαιώματος. 

Ποσό δημόσιας 
χρηματοδότησης 
που αναγράφεται 
στην Απόφαση 
Ένταξης/υπαγωγής. 

Ποσό Δημόσιας 
Χρηματοδότησης 
που έχει 
καταβληθεί 
πραγματικά 
στην επιχείρηση. 

Ημ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 
χρηματοδότησης. 

Επωνυμία 
Δικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
Δικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

        

        

        

        

        

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του 
έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια 
του οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου 
ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
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Β.3: 

 Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις που 
λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις) έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα 
λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
στο πλαίσιο της Πράξης βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος 

 

Πίνακας 3: Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην deminimis) καθεστώτος  

τα τελευταία 3 οικονομικά έτη 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ DEMINIMIS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ 

ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 
οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ 
Μέτρο/ Δράση από 
το οποίοη 
επιχείρηση έχει 
αποκτήσει έννομο 
δικαίωμα λήψης 
της ενίσχυσης (από 
1/1/2014 και μετά) 
και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθμός και 
ημερομηνία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης/υπαγωγής ή 
ημερομηνία λήψης 
του έννομου 
δικαιώματος  

Ποσό δημόσιας 
χρηματοδότησης που 
αναγράφεται στην 
Απόφαση 
Ένταξης/υπαγωγής. 

Ποσό Δημόσιας 
Χρηματοδότησης 
που έχει 
καταβληθεί 
πραγματικά 
στην επιχείρηση. 

Ημ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 
χρηματοδότησης. 

Επωνυμία 
Δικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
Δικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

       

       

       

       

       

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του 
έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης 
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Β.4: 

 Το ύψος των ενισχύσεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις 
που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με 
την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει οποιουδήποτε καθεστώτος 
(πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη επιχορήγηση). 

 

Πίνακας 4: Πίνακας αιτούμενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης 
ή ένταξης βάσει καθεστώτος deminimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου 
καθεστώτος  

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης  

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί 
ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ 
Μέτρο/ Δράση στο 
οποίο/α η 
επιχείρησηέχει 
υποβάλλει πρόταση 
και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης 

Ημ/νία Υποβολής 
επενδυτικής 
πρότασης  

Ποσό αιτούμενης 
δημόσιας 
χρηματοδότησης  

Επωνυμία Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

     

     

 Σε περίπτωση διαπίστωσης ουσιωδών ανακριβειών (οι οποίες ενδέχεται να μεταβάλλουν το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης της επενδυτικής μου πρότασης) στη δήλωσή μου μετά την 
ένταξη του έργου το έργο θα απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα 
δημόσια χρηματοδότηση. 

Ημερομηνία: ……/……./2019 

Για την επιχείρηση 

Ο/Η 

 

 

 

 

Νόμιμος εκπρόσωπος 

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
 

 

  

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



 

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Σελίδα 155 από 161  

 

18.12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται: 

1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη 

εκτύπωση) 

2. Tροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας, εφόσον έχουν υπάρξει 

3. Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού 

4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή Βεβαίωση 

παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης 

από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης 

κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. 

5. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) περί μη 

πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση 

6. Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, εφόσον έχει γίνει 

εκχώρηση 

7. Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί 

η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση. 

8. Απόδειξη είσπραξης επιχορήγησης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας 

9.  Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα της επιχείρησης ως Μικρομεσαίας 

(Υπόδειγμα της δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V «Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα 

στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης») 

10. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο Β του Παραρτήματος VI «Ορισμός Προβληματικών 

Επιχειρήσεων» (ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης). 

Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή ισόποσης 
Εγγυητικής Επιστολής. 
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18.13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII:ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ 

 

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης 

«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» 

 

Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία 

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη (Πρόταση) ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους 
κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ. 
Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόμενης Πράξης, οι 
κάτωθιπεριπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρμόζονται συνδυαστικά. 
 

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβανομένου αρχαιολογικών 
χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.  
(1) πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές, ‘οδηγοί 

τυφλών’, ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.) 

(2) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά, εξοπλισμοί 
παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.) 

(3) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή 
Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) 

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριουςχώρους οικοπέδων  
(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας(σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος, 

προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών, 
ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.)  

(2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.)  
(3) πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής 

(4)  πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου 

(5) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή 
Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) 

(6) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.) 
(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές  
(1) πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές 
υποδομές και υπαίθριουςχώρους οικοπέδων”) 

(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας οχημάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα 
κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι θάλαμοι, προσβάσιμοι χώροι 
εστίασης κ.λπ.)  
(3) πρόβλεψη προσβάσιμου εξοπλισμού (μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική 
πληροφόρηση κοινού, τηλεματικές εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.λπ.) 
(4) πρόβλεψη προσβάσιμων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑμεΑ και ατόμων μειωμένης 
κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.) 
(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες 

(1) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία (π.χ. άτομα σε αναπηρικό 
αμαξίδιο ή, άτομα τυφλά ή κωφά ή με λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης 
ατόμων με αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιμων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη διάθεσης αναπηρικού 
αμαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτομα δυνάμενα να διανύσουν μικρές μόνο αποστάσεις, 
πρόβλεψη παραγγελίας μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας και παράδοσης εμπορευμάτων κατ’ οίκον, 
πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS/ e-mail/ τηλέφωνου κ.λπ.) ή πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας 
και ενδιαμέσων’ (πχ. διερμηνείας στη νοηματική, συνοδείας τυφλών ατόμων κ.λπ.) 
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(2) πρόβλεψη προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούμενων], διαδικασιών 
υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησηςμέσω 
συγκεκριμένης υπηρεσίας κ.λπ.). 

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  
(1) συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις Οδηγίες 
για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (WebContentAccessibilityGuidelines 2.0) 

του διεθνή oργανισμούWorldWideWebConsortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο 
προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ” 

(2) στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που προορίζονται 
για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) 
συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από 
Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (MobileWebBestPractices 1.0) του W3C 

(3) σε περίπτωση λογισμικού useragents, δηλαδή λογισμικού που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει και 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται 
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για UserAgents, έκδοση 2.0 (UserAgentAccessibilityGuidelines 2.0) του 
W3C 

(4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται 
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 
(AuthoringToolAccessibilityGuidelines 2.0) του W3C 

(5) σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών 
τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόματοι πωλητές, κιόσκια πληροφόρησης κ.λπ.) 
είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού» 

(6) σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με 
διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ (π.χ. 
αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης). 
(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση  
(1) πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως προσβάσιμες 
ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα 
με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD με πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας στη 
νοηματική,κ.λπ.) 
(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιμων κτιριακών 
υποδομών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”, 

προσβάσιμων εντύπων και εξοπλισμού, διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.) 
 

 

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο και πρότυπα για την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ 

Οι παρακάτω αναφορές αφορούν στο βασικό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ανάλογα με τη φύση της 
πράξης ισχύει ταυτόχρονα με τυχόν ισχύον ειδικό θεσμικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική 
νομοθεσία/ προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις κ.λπ.). 
 

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον  
Α.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Α.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” καισχετικές εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑ: Εγκύκλιος 9 με Α.Π.οικ.29467/13.06.2012 
“Διευκρινίσεις για την υποβολή μελέτης προσβασιμότητας για ΑμεΑ η οποία απαιτείται να εμπεριέχεται 
στις μελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν.4067 (ΦΕΚ 
79/Α/2012)”, Εγκύκλιος ΑμεΑ με Α.Π.οικ 42382/16.07.2013 “ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 
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26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την 
προσβασιμότητα ΑμεΑ/εμποδιζόμενων ατόμων και Απόφαση ΥΠΕΚΑ με Αριθ. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β/ 
15.10.2013 “Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται 
Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.”  

Α.3. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ 

Α.4. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”,  

Α.5. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ 1411 Β’ 
“Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών”,  

Α.6. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 28492/2009 ΦΕΚ 931 Β’ “Καθορισμός των προϋποθέσεων και των 
τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των 
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, 
καθώς καικάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια”. 

 

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριουςχώρους οικοπέδων 

Β.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Β.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ 

 

(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές 

Γ.1. Κανονισμοί (ΕΕ) με αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 και 181/2011 για τα δικαιώματα των 
επιβατών 

Γ.2.Κανονισμός (EE) με αρ. 1300/2014 της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές 

διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με 
αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα  
Γ.3. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Γ.4. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” 

Γ.5. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ  

 

(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες: 
Δ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Δ.2. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία –Απαιτήσεις και συστάσεις” 

 

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Ε.2. N. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” 

Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης” 

Ε.4. Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού WCAG 2.0 

(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html) 

Ε.5. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 
(http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)  
Ε.6. Οδηγίες Προσβασιμότητας για UserAgentsUAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγλικά) 
Ε.7. Οδηγίες Προσβασιμότητας για Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0 

(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά) 

http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html
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(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση 

ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”-άρθρα 2, 9 και 21 
της Σύμβασης  
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18.14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Ο Δικαιούχος αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΒορείου Αιγαίου 2014-2020 που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Ε.Π ή ο ΕΦΕΠΑΕ, στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, και τις οικείες ιστοσελίδες 
www.pepba.gr και https://www.pvaigaiou.gov.gr κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα 
ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη 
της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, ημερομηνία λήξης της πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, 
ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, 
ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης. 

 

Ο Δικαιούχος, για την ενταγμένη πράξη (έργο) στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου 
Αιγαίου 2014-2020 και για την εξασφάλιση της προβολής των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία, οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που 
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνος για τα 
ακόλουθα:  

o Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για την τοποθέτηση τουλάχιστον μίας αφίσας 
(ελάχιστου μεγέθους Α3) κατασκευασμένης από κατάλληλο υλικό, με πληροφορίες σχετικά με το 
έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό 
από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο. Σε περίπτωση που το κτίριο είναι μη προσβάσιμο στο 
κοινό, πρέπει να επιλεχθεί άλλο κατάλληλο σημείο.  

o Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και εντός τριμήνου το αργότερο για την ανάρτηση 
μόνιμης αναμνηστικής πλάκας σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Στην αναμνηστική πλάκα 
αναγράφονται η ονομασία της πράξης και ο κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται 
από την πράξη, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
οικείο Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.  

o Να παρέχει στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, που θα 
περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και θα επισημαίνεταιη χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση.  

o Να ενημερώνει τους εργαζόμενους που περιλαμβάνονται στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 
του επενδυτικού σχεδίου (πράξης), εφόσον αυτό ισχύει, σχετικά με τη συγχρηματοδότηση του 
μισθολογικού κόστους στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου από το ΕΤΠΑ και την υλοποίησή του 

στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΒορείου Αιγαίου 2014-2020. Η εν 
λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται 
κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό. 

 

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό 
Διαρθρωτικό & Επενδυτικό Ταμείο (εν προκειμένω το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ ΕΤΠΑ) 
από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης και στο στόχο του, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό821/2014 και τα γραφιστικά πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ. 
 

http://www.espa.gr/
http://www.pepba.gr/
https://www.pvaigaiou.gov.gr/
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Το σήμα του ΕΣΠΑ και το σήμα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΒορείου Αιγαίου 2014-

2020 θα είναι σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα και οδηγίες της οικείας Διαχειριστικής Αρχής 
(www.pepba.gr) και των κατευθύνσεων που δίνονται στους Δικαιούχους από τον Φορέα υλοποίησης της 
δράσης που είναι ο ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και ο εταίρος του ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr).  

 

Για την παραγωγή του συνόλου των παραπάνω υποδειγμάτων πληροφόρησης & επικοινωνίας, διατίθενται 
σαφείς και αναλυτικές οδηγίες, μακέτες, παραδείγματα και βοηθητικό υλικό (λογότυπα, stickersκλπ) στις 
ανωτέρω ιστοσελίδες, όπου διατίθεται και ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα 
www.espa.gr.  

 

Επισημαίνεται και ισχύει για κάθε μορφή επικοινωνίας και σε όλα τα είδη των πράξεων και δράσεων στο 
ΕΣΠΑ, ότι όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη 
στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας:  

- το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο που στηρίζει την πράξη, σύμφωνα 
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014,  

- αναφορά στο Ταμείο που στηρίζουν την πράξη.  

 

Η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζονται στον Κανονισμό 1303/2013 
και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, μπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου 
των δαπανών του έργου. 
 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος, αποφασίσει να λάβει μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
πράξη πέραν των προαναφερόμενων, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό 1303/2013 και 
τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 (Παρ. 3 Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ).  
 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή 
ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα ή προγράμματα, ακόμα κι αν τις καλύπτει 
με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και 
τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων. Τέλος, σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να 
τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία (Παρ. 5 
Επικοινωνιακού Οδηγού). 
 

 

 

http://www.pepba.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-

2020 ΕΥΔ ΕΠ ΠΒΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων 
επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 

 

Φόρμα Υποβολής 

 

Κωδικός πράξης: 

Δικαιούχος:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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Κωδικός πράξης:  
Ημερομηνία Οριστικοποίησης 

σελ. 2 από 7  

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Α/Α Φορέα - Επιχείρησης  

Συντονιστής  

Είδος Φορέα  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Είδος Επιχείρησης Επιλογή από λίστα 

Α.Φ.Μ.(Δεν συμπληρώνεται για τις Υπό Σύσταση 
Επιχειρήσεις) 

 

V.A.T. (εκτός Ελλάδος)  

Επωνυμία Δικαιούχου  

Επωνυμία Δικαιούχου (Αγγλικά)  

¨Εμφάνιση Ονομασίας Φορέα στα 
"Επισυναπτόμενα Έγγραφα" 

Προκύπτει αυτόματα από το σύστημα 

Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Φορέα  -  

Διακριτικός Τίτλος Δικαιούχου  

Ημερομηνία έναρξης εργασιών επιχείρησης 
(Βάσει έναρξης απο ΔΟΥ) 

 

Νομική Μορφή Επιλογή από λίστα 

Δ.Ο.Υ. Επιλογή από λίστα 

Αντικείμενο δραστηριότητας  

Είδος Βιβλίων Επιλογή από λίστα 

Κύρια δραστηριότητα Ερευνητικού Φορέα  - (Δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη Πρόσκληση) 

Μέγεθος Επιχείρησης - Φορέα  C 

Επωνυμία Κύριου Φορέα στον οποίο ανήκει  - (Δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη Πρόσκληση) 

Η επιχείρηση είναι εξωχώρια (offshore) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση) 

Χώρα Επιλογή από λίστα 

Δημοτική – Τοπική Κοινότητα Επιλογή από λίστα 

Οδός - Αριθμός  

Τοποθεσία  

Ταχ. Κωδικός  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ιστοχώρος (Website)  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)  
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Κωδικός πράξης:  
Ημερομηνία Οριστικοποίησης 

σελ. 3 από 7  

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δικαιούχος Επιλογή από λίστα 

Νόμιμος Εκπρόσωπος ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Υπεύθυνος Έργου/Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Έργου 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Υπεύθυνος Συντονισμού και Επικοινωνίας Έργου 
(Συμπληρώνετε μόνο για ερευνητικά έργα RIS) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Επώνυμο  

Όνομα  

Α.Φ.Μ.  

Θέση στο Φορέα  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Χώρα Επιλογή από λίστα 

Δημοτική – Τοπική Κοινότητα Επιλογή από λίστα 

Ταχ. Κωδικός  

Οδός - Αριθμός  

Τοποθεσία  

Τηλέφωνο (Σταθερό)  

Τηλέφωνο (Κινητό)  

Fax  

e-mail  
 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δικαιούχος Επιλογή από λίστα 

Είδος Προσώπου (Μετόχου) Επιλογή από λίστα 

Μέτοχος εκτός Ελλάδας ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Α.Φ.Μ. Μετόχου  

V.A.T.  

Δ.Ο.Υ.  

Ποσοστό Συμμετοχής (%)  

Θέση Εταίρου ή Μετόχου στον Φορέα  

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία  

A.Δ.Τ./Διαβατήριο  

Έτος Ίδρυσης Επιχείρησης  

 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπρόσωπου  

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου  

Θέση Εταίρου ή Μετόχου στον Φορέα  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Χώρα Εγκατάστασης / Διαμονής  

Δημοτική – Τοπική Κοινότητα  

Οδός - Αριθμός  

Ταχ.Κωδικός  

Πόλη  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)  
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Κωδικός πράξης:  
Ημερομηνία Οριστικοποίησης 

σελ. 4 από 7  

4. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ)  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Δικαιούχος Επιλογή από λίστα 

Κύριος Κ.Α.Δ. Επιλογή 

Κ.Α.Δ. Επένδυσης ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κ.Α.Δ. Επιλογή από λίστα 

Eίναι ο ΦΠΑ ανακτήσιμος; ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Ημερομηνία Ενεργοποίησης  

 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  
Τίτλος Πράξης  

Τίτλος Πράξης (Αγγλικά)  

Είδος Επένδυσης Επιλογή από λίστα 

Διάρκεια σε μήνες  
 

 

6. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

A/A  

Δικαιούχος Επιλογή από λίστα 

Δημοτική-Τοπική Κοινότητα Επιλογή από λίστα 

Τοποθεσία  

Οδός - Αριθμός  

Ταχ.Κωδικός  
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Κωδικός πράξης:  
Ημερομηνία Οριστικοποίησης 

σελ. 5 από 7  

7. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων 

1.Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι το 
επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς και 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση 
των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί 
δημοσιότητας και πληροφόρησης 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους 
εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες που αφορούν 
τις κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της 
πρόσκλησης, της απόφασης ένταξης και 
πιθανών τροποποιήσεων αυτής; 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

3.1 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 
(ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, Η ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ; 

 ΝΑΙ/ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

3.2 ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ (Περιγραφή) 

 

3.3 Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ; 

 ΝΑΙ/ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

3.4 Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ 
ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, 
ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ; 

 ΝΑΙ/ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

3.5 Η ΠΡΑΞΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ; 

 ΝΑΙ/ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

8. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 Περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης - 
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου 

 

2 Επικοινωνιακή περιγραφή της επένδυσης - 
Σύντομη περιγραφή 

 

3 Μεθοδολογία υλοποίησης έργου  

4 Αναμενόμενα αποτελέσματα  

5 Στόχοι της επένδυσης  

6 Δραστηριότητες επικοινωνίας και 
δημοσιότητας της επένδυσης 

 

7 Κρισιμότητα επένδυσης  

8 Προστιθέμενη αξία επένδυσης  

9 Τρόποι επίτευξης στόχων επένδυσης  

10 Αναμενόμενα οφέλη απο την επένδυση  

11 Καταγραφή αριθμού των νέων θέσεων 
απασχόλησης οι οποίες θα δημιουργηθούν (Οι 
θέσεις απασχόλησης είναι εξαρτημένης 
εργασίας και υπολογίζονται σε ΕΜΕ (Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας)) 
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Κωδικός πράξης:  
Ημερομηνία Οριστικοποίησης 

σελ. 6 από 7  

9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Δικαιούχος Επιλογή από λίστα 

Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης Επιλογή από λίστα 

Kαθεστώς ενίσχυσης Επιλογή από λίστα 

Κ.Α.Δ. Επιλογή από λίστα 

Τόπος Υλοποίησης Επιλογή από λίστα 

Είδος δαπάνης Επιλογή από λίστα 

Ένταση Ενίσχυσης (%)  

Επιλέξιμο ποσό (€)  

Μη Επιλέξιμο ποσό (€)  

Ποσό Φ.Π.Α.  

Δημόσια Δαπάνη (€) Προκύπτει αυτόματα από το σύστημα 

Τεκμηρίωση  

 

 

 

 

10. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

(Προκύπτει αυτόματα από το σύστημα) 
 

Κατηγορία Δαπάνης Συνολικό Κόστος(€) Μη Επιλέξιμο 
Κόστος(€) 

Επιλέξιμο 
Κόστος(€) 

Δημόσια Δαπάνη (€) 

     

     

Συνολικά     

 

11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Χρηματοδότηση Ποσό (€) % του συνολικού π/υ 

Α. Ιδιωτική συμμετοχή (Α1+Α2)  Προκύπτει αυτόματα από το σύστημα 

A1. Ίδια κεφάλαια   

A2. Δάνεια  

Β. Αιτούμενη Επιχορήγηση  Προκύπτει αυτόματα από το σύστημα 

Γ. Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός   

Δ. Μη Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός  Προκύπτει αυτόματα από το σύστημα 

Συνολικός Προϋπολογισμός (Γ+Δ)   
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Κωδικός πράξης:  
Ημερομηνία Οριστικοποίησης 

σελ. 7 από 7  

 

12. Δείκτες 
 Τιμή 

CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

 

CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

 

CO05 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

 

CO08 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

 

 

 

13. ΑΠΟΔΟΧΗ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται προς την διαχειριστική αρχή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στο σημείο Έντυπο Υποβολής, επέχουν θέση 

κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών Η αίτηση χρηματοδότησης 
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. 

Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που 
δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές     κυρώσεις. 

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. 
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης  

Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ 

 

14. Συνημμένα Έγγραφα 

Αρχείο Μέγεθος Περιγραφή Σχόλια 

 

Ημερομηνία : 
Υπογραφή 

 

 

 

 

 
Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΕΦΕΠΑΕ 

 

ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ : 

“Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με 
προτεραιότητα στους τομείς της RIS3” 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.2 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

(σύμφωνα με τις οδηγίες της Πρόσκλησης) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ)  
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)  

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής  

Αριθ. Πρωτοκόλλου υποβολής φυσικού 
φακέλου 

(συμπληρώνεται από την υπηρεσία) 
 

Ημερομηνία Παραλαβής φυσικού φακέλου 

(συμπληρώνεται από την υπηρεσία)  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά)  
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Α.1 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Επωνυμία Φορέα (όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο 
ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ) 

 

Διακριτικός Τίτλος Φορέα (εάν υπάρχει)  

Υπεύθυνος του έργου 
 
Ονοματεπώνυμο 
Θέση στο φορέα 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 
E-mail 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Γίνεται παραπομπή στα σχετικά έγγραφα ή 
δικαιολογητικά με τα οποία τεκμηριώνεται 

η κάλυψη του όρου επιλεξιμότητας 

Ο δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση και δεσμεύεται 
ότι θα έχει την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής 
επιχείρησης (όπως η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση 
ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 
6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων) λαμβανομένων 
υπόψη και των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας 
αυτής. 

 

Η πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων 
ΚΑΔ» της Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται και 
οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 
πρώτη εκταμίευση. 

 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να 
υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου. 

 

Η επιχείρηση είναι υπό σύσταση και δεσμεύεται να 
χρησιμοποιήσει διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό 
σύστημα. 

 

Να προσκομισθούν κατά την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της 
Ιδιωτικής Συμμετοχής σύμφωνα με την Πρόσκληση σε 
ποσοστό τουλάχιστον του 40% του προτεινόμενου 
(επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού 
Σχεδίου 

 

Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα λειτουργήσει - με μία 
από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / 
εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική 
Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ναυτιλιακή 
Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.). 

 

Η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια 
λειτουργίας για τη/ις δραστηριότητα/ες που 
επιχορηγείται/ούνται πριν την καταβολή της τελευταίας 
πληρωμής. 

 

Ο Δικαιούχος υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην 
Πρόσκληση, (ένα και μοναδικό επενδυτικό σχέδιο ανά  
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Α.Φ.Μ.). 
Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού 
καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς 
έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

 

Να μην εκκρεμεί για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο για σύσταση νέας 
επιχείρησης ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια 
ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την 
εσωτερική αγορά. 

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλουν 
επενδυτικό σχέδιο για σύσταση νέας επιχείρησης δεν 
βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση και η ενιαία επιχείρηση δεν είναι 
προβληματική. 

 

Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου 
Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης 
θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και 
υπηρεσίες γι΄ αυτήν, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 
εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με 
αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 
Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο 
και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο 
πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές 
ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία 
πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με 
τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ. 

 

Η υπό σύσταση επιχείρηση δεν θα ενταχθεί σε ήδη 
οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή 
παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν 
σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν 
συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και 
τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή 
υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο 
πρακτόρευσης). 

 

Η περίοδος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι 
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της Προγραμματικής 
Περιόδου και της Πρόσκλησης. 

 

Η πρόταση είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους 
περιορισμούς σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων που 
προβλέπουν οι Κανονισμοί που την διέπουν. Η ενίσχυση 
που χορηγείται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με 
τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013  και πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού. 

 

Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της επιχείρησης ή 
των ιδρυτών της επιχείρησης του άρθρου 40 του Ν. 
4488/2017(Α137/13.09.2017), όπως ισχύει. 
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Β.1  Σύντομη Περιγραφή της επιχείρησης 

 
Δίνεται σύντομη περιγραφή του προφίλ της υπό σύσταση επιχείρησης (σκοπός της επιχείρησης, αντικείμενο 
δραστηριότητας, περιοχή δραστηριοποίησης, πελάτες/αγορές – στόχοι, προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, 
οργάνωση). 
 
 
 
 

 
 
 

Β.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 Σύντομη περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου 

 

Δίνεται σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου με αναφορά στους στόχους που επιδιώκει, στις 
ανάγκες της (υπό ίδρυση) επιχείρησης που εξυπηρετεί, στους λόγους για τους οποίους η επένδυση κρίνεται 
σημαντική ή απαραίτητη για την ( 
υπό ίδρυση) επιχείρηση και στην περιγραφή των ενεργειών για την υλοποίηση του σχεδίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Τεκμηρίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος/της υπηρεσίας που θα παραχθεί ως 
αποτέλεσμα του επενδυτικού σχεδίου 

Δίνεται σύντομη τεκμηρίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος/της υπηρεσίας που θα παραχθεί στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, περιγράφοντας τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν στο προϊόν/στην υπηρεσία 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (π.χ. σε όρους ποιότητας, κόστους, καινοτομίας κ.ά.) σε σύγκριση με τα υφιστάμενα 
προϊόντα/υφιστάμενες υπηρεσίες στην αγορά και παραθέτοντας ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. 
 
 
 
 
 

3 Σύντομη Περιγραφή του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 

 
Δίνεται σύντομη περιγραφή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης και αιτιολόγηση για το πως κάθε δαπάνη 
συνεισφέρει στους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και στην κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Συνδυάζεται 
και με την ενότητα Γ του παρόντος εντύπου. 
Επίσης, παρουσιάζεται ο επιμερισμός του προϋπολογισμού ανά οικονομικό έτος.   
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  (σε ευρώ) 
Οικονομικό 

έτος 

2019 2020 2021 2022 

Συνολικός Π/Υ 
Επενδ. Σχεδίου 
ανά έτος 

    

Σύνολα     

 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



 
Σελίδα 5 από 13 

 
 

 
 
 

4 Σύντομη περιγραφή των καινοτομιών που αξιοποιεί το επενδυτικό σχέδιο 

Πραγματοποιείται καταγραφή των καινοτομιών που αξιοποιεί το επενδυτικό σχέδιο (κατοχυρωμένο δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, ερευνητικά αποτελέσματα, προϊόν ή υπηρεσία που έχει διακριθεί σε διαγωνισμό 
καινοτομίας/επιχειρηματικότητας, προϊόν ή υπηρεσία που έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμό 
καινοτομίας/επιχειρηματικότητας). Δίνεται σύντομη τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο το επενδυτικό σχέδιο 
αξιοποιεί καινοτομίες και τις ενσωματώνει στα παραγόμενα προϊόντα/υπηρεσίες. 
 
 
 
 

5 Περιγραφή του χρονοδιαγράμματος του επενδυτικού σχεδίου και προτεινόμενη Ημερομηνία 
Έναρξης 

Δίνεται σύντομη περιγραφή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, η ημερομηνία που 
προτείνεται ως «έναρξη» του επενδυτικού στοιχείου  και η διάρκεια υλοποίησης σε μήνες (σ.σ. λαμβάνονται υπόψη οι 
προβλέψεις διάρκειας και περιόδου επιλεξιμότητας δαπάνης της Πρόσκλησης) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Β.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1 Έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά την περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

 
Τεκμηριώνονται με ποσοτικό τρόπο οι προβλέψεις για τα οικονομικά της επιχείρησης κατά την περίοδο υλοποίησης 
του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τρία έτη μετά την ολοκλήρωσή του. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Επαγγελματική εμπειρία του επενδυτή/επενδυτών 

 
Τεκμηριώνεται η επαγγελματική εμπειρία του επενδυτή ή των επενδυτών (εταίρων), δίνοντας σαφή και συνοπτική 
περιγραφή αυτής (π.χ. αντικείμενο της εμπειρίας, αρμοδιότητες, φορείς απασχόλησης, χρονικό διάστημα 
απασχόλησης, σημαντικά επιτεύγματα). Το αντικείμενο της εμπειρίας δύναται να είναι συναφές ή μη με το αντικείμενο 
του επενδυτικού σχεδίου. 
 
 
 
 
 

3 Επιστημονική εμπειρία του επενδυτή/ επενδυτών 

Τεκμηριώνεται η  επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία του επενδυτή/των επενδυτών (εταίρων), δίνοντας σύντομη 
περιγραφή των σπουδών (π.χ. μεταλυκειακές/προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές, αντικείμενο σπουδών, 
επιστημονική εξειδίκευση, συνάφεια των σπουδών με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου) 
 
 
 
 

4 Οργανωτική Διάρθρωση 

Δίνεται σύντομη περιγραφή αναφορικά με τυχόν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, είτε Εμπορικό Σήμα, είτε 
Οργανωμένη προβολή (σε επαγγελματικούς οδηγούς, μηχανές αναζήτησης, κ.α.), είτε Εταιρικό Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο που διαθέτει ή σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση καθώς και περιγραφή τυχόν άλλων στοιχείων 
που θεωρείται ότι βελτιώνουν την οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης. 
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Β.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1 Επιπτώσεις της επένδυσης στην Περιφερειακή Οικονομία 

 
Περιγράφονται οι επιπτώσεις που έχει το επενδυτικό σχέδιο στην επιχείρηση και στην οικονομία της περιφέρειας με 
ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο.  
 
Αναφορικά με τις επιπτώσεις στην ίδια την επιχείρηση:  
Λαμβάνεται υπόψη κάθε παράγοντας που επιδρά στην επιχείρηση με επικέντρωση στην αξιοποίηση πατεντών, την 
εισαγωγή τεχνολογικών ή μη καινοτομιών, τη βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας, την ανάπτυξη νέων και 
ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, την αύξηση του κύκλου εργασιών, την αύξηση των εξαγωγών, την 
απόκτηση γνώσης με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τοπικά και την εξωστρέφεια. 
 
Αναφορικά με τις επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία: 
Λαμβάνεται υπόψη κάθε παράγοντας που επιδρά στην οικονομία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα η 
στήριξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Περιφέρεια, οι 
επιπτώσεις από την επένδυση σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια και η πολλαπλασιαστικότητα / 
μόχλευση που μπορεί αυτή να επιφέρει σε επίπεδο Περιφέρειας, η μείωση του κόστους στις αλυσίδες αξίας και 
εφοδιασμού των τελικών προϊόντων στα οποία συνεισφέρει η επένδυση, η ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας στη 
λειτουργία της επιχείρησης που προσδίδουν σε περιφερειακό επίπεδο, η αξιοποίηση του διαθέσιμου τοπικά 
επιστημονικού δυναμικού, η απόκτηση γνώσης με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τοπικά, η εξωστρέφεια καθώς 
και οτιδήποτε άλλο κρίνει ο επενδυτής ότι συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. 
 
 
 
 
 

2 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 

Αναφέρεται ο αριθμός των ΕΜΕ που θα δημιουργηθούν.  
 
 

 
 
 
 
 

Β.5Στρατηγική RIS3 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

1 RIS3 

 
Δίνεται ο ΚΑΔ που αφορά κατά κύριο λόγο το επενδυτικό σχέδιο (όπως αυτός δηλώθηκε στο έντυπο ηλεκτρονικής 
υποβολής στο ΠΣΚΕ) και σημειώνεται εάν αφορά ΚΑΔ που εμπίπτει σε έναν από τους τομείς της RIS3 της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως καταγράφονται στο Παράρτημα VIII «Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» 
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 Σελίδα 7 από 13 

 
 
 

Γ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Απαιτείται τεκμηρίωση κόστους, της κατηγορίας δαπανών «Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία 

ενεργητικού », μέσω, είτε προσφορών/προτιμολογίων με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και τιμή μονάδας, ή αντίστοιχα, επικοινωνίας με 

δυνητικούς προμηθευτές μέσω e-mails, ή έρευνας από το διαδίκτυο, καθώς και προωθητικών φυλλαδίων. 

 

1. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού - Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις χώρος (DeMinimis) 

Αντικείμενο Εργασιών 

Περιγραφή, αιτιολογία 
και Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά 

Τιμή μονάδας 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Συνολικό κόστος Προμηθευτής (Επωνυμία και ΑΦΜ)* 

      

      

Σύνολο      

Μη Επιχορηγούμενο Κόστος      

(*) Όπου υπάρχει 

 

2. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού –Μηχανήματα – Εξοπλισμός (DeMinimis) 

Περιγραφή, αιτιολογία και Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Αγορά/Χρηματοδοτική 
μίσθωση 

Κόστος Αγοράς (€) 
Αξία χρηματοδοτικής 
Μίσθωσης* (€) 

Προμηθευτής 
(Επωνυμία και ΑΦΜ)** 

Προμήθεια ανταλλακτικών (εφόσον περιλαμβάνεται 
στο επενδυτικό σχέδιο, σε συμφωνία με τις 
προϋποθέσεις Πρόσκλησης) 

Αγορά 

 

……….. 

Έως το 10% της δαπάνης απόκτησης του 

υπό προμήθεια εξοπλισμού 
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Σύνολο     

Μη Επιχορηγούμενο Κόστος     

(*)Σε μήνες που αποδίδονται/ αναλογούν στο έργο. Επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες, που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάσει τις 

γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. 

(**)Όπου υπάρχει 

 

 

3. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού –Άυλα στοιχεία ενεργητικού (DeMinimis) 

Περιγραφή, αιτιολογία και 
Χαρακτηριστικά 

Τιμή μονάδας Μονάδα Μέτρησης Συνολικό κόστος Προμηθευτής (Επωνυμία και ΑΦΜ)* 

     

     

Σύνολο 

  ……. 

 

Έως 50.000 € 

 

Μη Επιχορηγούμενο Κόστος     

(*) Όπου υπάρχει 
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4. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού – Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ (DeMinimis) 

Αντικείμενο Εργασιών 

Περιγραφή, αιτιολογία 
και Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Τιμή μονάδας 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Συνολικό κόστος Προμηθευτής (Επωνυμία και ΑΦΜ)* 

      

      

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 

λογισμικού (εφόσον περιλαμβάνεται στο 

επενδυτικό σχέδιο) 

   ……………. 

 

μέχρι το 20% του κόστους 

αγοράς του αντίστοιχου 

λογισμικού 

 

Εκπαίδευση του προσωπικού (εφόσον 

περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο)  

    

Σύνολο      

Μη Επιχορηγούμενο Κόστος      

(*) Όπου υπάρχει 

 

5. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών (DeMinimis) 

Περιγραφή, αιτιολογία και Χαρακτηριστικά Συνολικό κόστος Προμηθευτής/ σύμβουλος (Επωνυμία και ΑΦΜ)* 

   

Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου 

(εφόσον περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο) 

………………. 

Έως 5.000 € 

 

Σύνολο 
……. 

Έως 15.000 € 

 

Μη Επιχορηγούμενο Κόστος   

(*)Όπου υπάρχει 
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6. Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις(DeMinimis) 

Περιγραφή και αιτιολογία  Χώρα Αριθμός συμμετοχών Ανάλυση κόστους  Κόστος(€) Επωνυμία Εμπορικής Έκθεσης 

 ΕΛΛΑΔΑ     

 ΧΩΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     

      

Σύνολο      

Μη Επιχορηγούμενο Κόστος      

σ.σ. συμπληρώνονται τόσες σειρές στον ανωτέρω πίνακα 6, όσες και οι εκθέσεις στις οποίες προτείνεται συμμετοχή στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου. Ισχύουν οι περιορισμοί 

της Πρόσκλησης. 

 

 

 

7. Ενισχύσεις Καινοτομίας  - Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού) (DeMinimis) 
 

Περιγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού και αιτιολογία Συνολικό κόστος Πηγή 

   

   

Σύνολο   

Μη Επιχορηγούμενο Κόστος   
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8. Ενισχύσεις Καινοτομίας  - Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας (Deminimis) 

Περιγραφή και αιτιολογία  Συνολικό κόστος Προμηθευτής (Επιχείρηση και ΑΦΜ)* 

   

   

Σύνολο   

Μη Επιχορηγούμενο Κόστος   

(*) Όπου υπάρχει 

 

 

9. Ενισχύσεις Καινοτομίας  - Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας(Deminimis) 

Περιγραφή γνώσεων και διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και αιτιολογία  

Τιμή μονάδας Μονάδα Μέτρησης Συνολικό κόστος Προμηθευτής (Επιχείρηση και ΑΦΜ)* 

     

     

Σύνολο     

Μη Επιχορηγούμενο Κόστος     

(*) Όπου υπάρχει 
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10. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)(DeMinimis) 

 

 

11. Λειτουργικές δαπάνες  

Στέλεχος/Κατηγορία 
προσωπικού 

Ειδικότητα Περιγραφή και τεκμηρίωση Αριθμός Α/Μ Συνολικό κόστος (€) 

     

     

Σύνολο 

   ……. 

 

Έως 30.000 € 

Μη Επιχορηγούμενο Κόστος     

Περιγραφή και αιτιολογία Τιμή μονάδας Μονάδα Μέτρησης Συνολικό κόστος(€) 

    

    

Σύνολο    

Μη Επιχορηγούμενο Κόστος    
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 Σελίδα 13 από 13 

 
 
 

 

Δ.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

   

   

   

Αναφέρονται συνοπτικά τα έγγραφα που συνοδεύουν την υποβαλλόμενη πρόταση και θα 

επισυναφθούν ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ, σύμφωνα με την Πρόσκληση. 

 

Η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986 (Α΄75) όσον αφορά την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που 
αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά του σχετικού Παραρτήματος της Αναλυτικής Πρόσκλησης για την 
έκδοση της απόφασης ένταξης. Ανακρίβεια στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις 
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
 
Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης 
χρηματοδότησης.  
 
Εφιστάται η προσοχή στους Δυνητικούς Δικαιούχους η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης 
να πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 
 
 
 

Ημερομηνία 
Υπογραφή  Νομίμου Εκπροσώπου 

 
 
 
 
 
 
  Σφραγίδα 
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ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.11 Επεξεργασία 
και συντήρηση 
κρέατος

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.11 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος

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

10.11.41 Επεξεργασία 
μαλλιού, που έχει 
αφαιρεθεί από την 
προβιά νεκρών ζώων, μη 
καθαρισμένου από τις 
λιπαρές ουσίες, καθώς 
και μαλλιού που έχει 
πλυθεί πάνω στην 
προβιά

Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά 
νεκρών ζώων, μη καθαρισμένου από τις λιπαρές ουσίες, καθώς 
και μαλλιού που έχει πλυθεί πάνω στην προβιά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.11 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος

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

10.11.42 Επεξεργασία 
ακατέργαστων δερμάτων 
και προβιών βοοειδών ή 
ιπποειδών, που 
διαθέτονται ολόκληρα

Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών ή 
ιπποειδών, που διαθέτονται ολόκληρα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.11 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος

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

10.11.43 Επεξεργασία 
άλλων ακατέργαστων 
δερμάτων και προβιών 
βοοειδών ή ιπποειδών

Επεξεργασία άλλων ακατέργαστων δερμάτων και προβιών 
βοοειδών ή ιπποειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.11 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος

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

10.11.44 Επεξεργασία 
ακατέργαστων δερμάτων 
και προβιών προβάτων 
ή αρνιών

Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών προβάτων 
ή αρνιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.11 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος

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

10.11.45 Επεξεργασία 
ακατέργαστων δερμάτων 
και προβιών αιγών ή 
κατσικιών

Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών αιγών ή 
κατσικιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.11 Επεξεργασία 
και συντήρηση 
κρέατος

10.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
επεξεργασμένου και 
διατηρημένου κρέατος

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.11 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος

10.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
επεξεργασμένου και 
διατηρημένου κρέατος

10.11.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
επεξεργασμένου και 
διατηρημένου κρέατος

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.12 Επεξεργασία 
και συντήρηση 
κρέατος 
πουλερικών

10.12.5 Επεξεργασία 
φτερών και 
πούπουλων και 
δερμάτων πουλιών με 
φτερά και πούπουλα

Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων 
πουλιών με φτερά και πούπουλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.12 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος 
πουλερικών

10.12.5 Επεξεργασία 
φτερών και πούπουλων 
και δερμάτων πουλιών 
με φτερά και πούπουλα

10.12.50 Επεξεργασία 
φτερών και πούπουλων 
και δερμάτων πουλιών 
με φτερά και πούπουλα

Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με 
φτερά και πούπουλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.12 Επεξεργασία 
και συντήρηση 
κρέατος 
πουλερικών

10.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
επεξεργασμένου και 
διατηρημένου κρέατος 
πουλερικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος 
πουλερικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.12 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος 
πουλερικών

10.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
επεξεργασμένου και 
διατηρημένου κρέατος 
πουλερικών

10.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
επεξεργασμένου και 
διατηρημένου κρέατος 
πουλερικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος 
πουλερικών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.13 Παραγωγή 
προϊόντων κρέατος 
και κρέατος 
πουλερικών

10.13.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για την 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος· Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
επεξεργασίας 
προϊόντων κρέατος 
και προϊόντων 
κρέατος πουλερικών

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την 
παραγωγή προϊόντων κρέατος· Εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων 
κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.13 Παραγωγή 
προϊόντων κρέατος 
και κρέατος 
πουλερικών

10.13.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για την 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος· Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας προϊόντων 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος πουλερικών

10.13.91 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για την 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή 
προϊόντων κρέατος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.13 Παραγωγή 
προϊόντων κρέατος και 
κρέατος πουλερικών

10.13.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για την 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος· Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
επεξεργασίας προϊόντων 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος πουλερικών

10.13.91 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για την 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.13.91.01 Υπηρεσίες 
διατήρησης κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

Υπηρεσίες διατήρησης κρέατος και προϊόντων κρέατος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.13 Παραγωγή 
προϊόντων κρέατος και 
κρέατος πουλερικών

10.13.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για την 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος· Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
επεξεργασίας προϊόντων 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος πουλερικών

10.13.91 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για την 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.13.91.02 Υπηρεσίες 
κατάψυξης κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

Υπηρεσίες κατάψυξης κρέατος και προϊόντων κρέατος
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.1 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

10.13 Παραγωγή 
προϊόντων κρέατος 
και κρέατος 
πουλερικών

10.13.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για την 
παραγωγή προϊόντων 
κρέατος· Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας προϊόντων 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος πουλερικών

10.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας προϊόντων 
κρέατος και κρέατος 
πουλερικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία 
και συντήρηση 
φρούτων και 
λαχανικών

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων 
και λαχανικών

10.31 

Επεξεργασία και 
συντήρηση 
πατατών

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.31 Επεξεργασία 
και συντήρηση 
πατατών

10.31.1 Παραγωγή 
επεξεργασμένων και 
συντηρημένων 
πατατών

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων 
πατατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.31 Επεξεργασία 
και συντήρηση 
πατατών

10.31.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για 
πατάτες και προϊόντα 
πατάτας· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
παρασκευασμένων 
και διατηρημένων 
πατατών

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για 
πατάτες και προϊόντα πατάτας· εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
παρασκευασμένων και διατηρημένων πατατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.31 Επεξεργασία και 
συντήρηση πατατών

10.31.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για πατάτες 
και προϊόντα πατάτας· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής 
παρασκευασμένων και 
διατηρημένων πατατών

10.31.91 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για πατάτες 
και προϊόντα πατάτας

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και 
προϊόντα πατάτας
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.31 Επεξεργασία και 
συντήρηση πατατών

10.31.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για πατάτες 
και προϊόντα πατάτας· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής 
παρασκευασμένων και 
διατηρημένων πατατών

10.31.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
επεξεργασμένων και 
διατηρημένων πατατών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων πατατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.32 Παραγωγή 
χυμών φρούτων και 
λαχανικών

10.32.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής χυμών 
φρούτων και 
λαχανικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.32 Παραγωγή 
χυμών φρούτων και 
λαχανικών

10.32.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χυμών 
φρούτων και λαχανικών

10.32.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χυμών 
φρούτων και λαχανικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων 
και λαχανικών

10.39 Άλλη 
επεξεργασία και 
συντήρηση 
φρούτων και 
λαχανικών

Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.39 Άλλη 
επεξεργασία και 
συντήρηση 
φρούτων και 
λαχανικών

10.39.1 Παραγωγή 
επεξεργασμένων και 
συντηρημένων 
λαχανικών, εκτός από 
πατάτες

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων 
λαχανικών, εκτός από πατάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.39 Άλλη 
επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων 
και λαχανικών

10.39.2 Παραγωγή 
επεξεργασμένων και 
συντηρημένων φρούτων 
και καρπών με κέλυφος

10.39.23 Παραγωγή 
επεξεργασμένων και 
συντηρημένων καρπών με 
κέλυφος, αράπικων 
φιστικιών, που διαθέτονται 
καβουρδισμένα, 
αλατισμένα ή με άλλο 
τρόπο παρασκευασμένα

10.39.23.02 Υπηρεσίες 
θραύσης ή 
ξεφλουδίσματος ξηρών 
καρπών

Υπηρεσίες θραύσης ή ξεφλουδίσματος ξηρών καρπών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.39 Άλλη 
επεξεργασία και 
συντήρηση 
φρούτων και 
λαχανικών

10.39.3 Παραγωγή 
φυτικών υλών και 
φυτικών 
απορριμμάτων, 
φυτικών 
υπολειμμάτων και 
υποπροϊόντων

Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, 
φυτικών υπολειμμάτων και υποπροϊόντων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.39 Άλλη 
επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων 
και λαχανικών

10.39.3 Παραγωγή 
φυτικών υλών και 
φυτικών απορριμμάτων, 
φυτικών υπολειμμάτων 
και υποπροϊόντων

10.39.30 Παραγωγή 
φυτικών υλών και 
φυτικών απορριμμάτων, 
φυτικών υπολειμμάτων 
και υποπροϊόντων

Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών 
υπολειμμάτων και υποπροϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.39 Άλλη 
επεξεργασία και 
συντήρηση 
φρούτων και 
λαχανικών

10.39.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για τη 
διατήρηση φρούτων 
και λαχανικών• 
Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
παρασκευασμένων 
και συντηρημένων 
φρούτων και 
λαχανικών

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη 
διατήρηση φρούτων και λαχανικών• Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων 
και λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.39 Άλλη 
επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων 
και λαχανικών

10.39.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για τη 
διατήρηση φρούτων και 
λαχανικών• Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
παρασκευασμένων και 
συντηρημένων φρούτων 
και λαχανικών

10.39.91 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για τη 
διατήρηση φρούτων και 
λαχανικών

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση 
φρούτων και λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.39 Άλλη 
επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων 
και λαχανικών

10.39.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για τη 
διατήρηση φρούτων και 
λαχανικών• Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
παρασκευασμένων και 
συντηρημένων φρούτων 
και λαχανικών

10.39.91 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για τη 
διατήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.39.91.01 Υπηρεσίες 
συμπύκνωσης 
φρούτων και λαχανικών

Υπηρεσίες συμπύκνωσης φρούτων και λαχανικών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.3 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.39 Άλλη 
επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων 
και λαχανικών

10.39.9 Μαγείρεμα και 
άλλες υπηρεσίες 
παρασκευής για τη 
διατήρηση φρούτων και 
λαχανικών• Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
παρασκευασμένων και 
συντηρημένων φρούτων 
και λαχανικών

10.39.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
παρασκευασμένων και 
συντηρημένων φρούτων 
και λαχανικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων 
φρούτων και λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή 
φυτικών και ζωικών 
ελαίων και λιπών

Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και 
λιπών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή 
φυτικών και ζωικών 
ελαίων και λιπών

10.41 Παραγωγή 
ελαίων και λιπών Παραγωγή ελαίων και λιπών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή φυτικών και 
ζωικών ελαίων και λιπών

10.41 Παραγωγή 
ελαίων και λιπών

10.41.2 Παραγωγή 
φυτικών ελαίων, που 
διαθέτονται ακατέργαστα

10.41.23 Παραγωγή 
ελαιόλαδου, που διαθέτεται 
ακατέργαστο

10.41.23.01 Παραγωγή 
πυρηνέλαιου, 
ακατέργαστου

Παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή φυτικών και 
ζωικών ελαίων και λιπών

10.41 Παραγωγή 
ελαίων και λιπών

10.41.2 Παραγωγή 
φυτικών ελαίων, που 
διαθέτονται ακατέργαστα

10.41.23 Παραγωγή 
ελαιόλαδου, που διαθέτεται 
ακατέργαστο

10.41.23.02 Υπηρεσίες 
έκθλιψης ελαιόκαρπου 
και άλλων ελαιούχων 
σπόρων

Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή φυτικών 
και ζωικών ελαίων και 
λιπών

10.41 Παραγωγή 
ελαίων και λιπών

10.41.3 Παραγωγή 
χονδραδιών 
βαμβακιού (linter)

Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού (linter)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή φυτικών και 
ζωικών ελαίων και λιπών

10.41 Παραγωγή 
ελαίων και λιπών

10.41.3 Παραγωγή 
χονδραδιών βαμβακιού 
(linter)

10.41.30 Παραγωγή 
χονδραδιών βαμβακιού 
(linter)

Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού (linter)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή φυτικών και 
ζωικών ελαίων και λιπών

10.41 Παραγωγή 
ελαίων και λιπών

10.41.5 Παραγωγή 
εξευγενισμένων ελαίων, 
εκτός των καταλοίπων

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

10.41.53.01 Παραγωγή 
πυρηνέλαιου, 
εξευγενισμένου

Παραγωγή πυρηνέλαιου, εξευγενισμένου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή φυτικών και 
ζωικών ελαίων και λιπών

10.41 Παραγωγή 
ελαίων και λιπών

10.41.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαίων και 
λιπών

10.41.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαίων και 
λιπών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαίων και λιπών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή φυτικών και 
ζωικών ελαίων και λιπών

10.41 Παραγωγή 
ελαίων και λιπών

10.41.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής ελαίων και 
λιπών

10.41.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής ελαίων και 
λιπών

10.41.99.01 Υπηρεσίες 
εξευγενισμού και 
υδρογόνωσης ζωικών 
ελαίων

Υπηρεσίες εξευγενισμού και υδρογόνωσης ζωικών ελαίων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή φυτικών και 
ζωικών ελαίων και λιπών

10.41 Παραγωγή 
ελαίων και λιπών

10.41.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής ελαίων και 
λιπών

10.41.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής ελαίων και 
λιπών

10.41.99.02 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας και 
τυποποίησης 
ελαιόλαδου

Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή φυτικών 
και ζωικών ελαίων και 
λιπών

10.42 Παραγωγή 
μαργαρίνης και 
παρόμοιων 
βρώσιμων λιπών

10.42.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
μαργαρίνης και 
παρόμοιων 
βρώσιμων λιπών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων 
λιπών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.4 Παραγωγή φυτικών και 
ζωικών ελαίων και λιπών

10.42 Παραγωγή 
μαργαρίνης και 
παρόμοιων 
βρώσιμων λιπών

10.42.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μαργαρίνης 
και παρόμοιων 
βρώσιμων λιπών

10.42.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μαργαρίνης 
και παρόμοιων 
βρώσιμων λιπών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.5 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών προϊόντων

10.51 Λειτουργία 
γαλακτοκομείων και 
τυροκομία

10.51.5 Παραγωγή άλλων 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων

10.51.53 Παραγωγή 
καζεΐνης Παραγωγή καζεΐνης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.5 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών προϊόντων

10.51 Λειτουργία 
γαλακτοκομείων και 
τυροκομία

10.51.5 Παραγωγή άλλων 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων

10.51.56 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

10.51.56.01 Παραγωγή 
ρυζόγαλου Παραγωγή ρυζόγαλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.5 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων

10.51 Λειτουργία 
γαλακτοκομείων 
και τυροκομία

10.51.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
επεξεργασίας 
γαλακτοκομικών και 
τυροκομικών 
προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.5 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών προϊόντων

10.51 Λειτουργία 
γαλακτοκομείων και 
τυροκομία

10.51.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας 
γαλακτοκομικών και 
τυροκομικών προϊόντων

10.51.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας 
γαλακτοκομικών και 
τυροκομικών προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.5 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων

10.52 Παραγωγή 
παγωτών Παραγωγή παγωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.5 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων

10.52 Παραγωγή 
παγωτών

10.52.1 Παραγωγή 
παγωτού και άλλων 
ειδών βρώσιμου 
πάγου

Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.5 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών προϊόντων

10.52 Παραγωγή 
παγωτών

10.52.1 Παραγωγή 
παγωτού και άλλων 
ειδών βρώσιμου πάγου

10.52.10 Παραγωγή 
παγωτού και άλλων 
ειδών βρώσιμου πάγου

Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.5 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων

10.52 Παραγωγή 
παγωτών

10.52.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
επεξεργασίας 
παγωτών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας παγωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.5 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών προϊόντων

10.52 Παραγωγή 
παγωτών

10.52.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας παγωτών

10.52.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής παγωτών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής παγωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.6 Παραγωγή προϊόντων 
αλευρόμυλων· παραγωγή 
αμύλων και προϊόντων 
αμύλου

10.61 Παραγωγή 
προϊόντων 
αλευρόμυλων

10.61.2 Παραγωγή 
αλευριών σιτηρών και 
φυτικών αλευριών· 
μειγμάτων τους

10.61.24 Παραγωγή 
μειγμάτων για την 
παρασκευή υλικών 
αρτοποιίας

Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών αρτοποιίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.6 Παραγωγή προϊόντων 
αλευρόμυλων· παραγωγή 
αμύλων και προϊόντων 
αμύλου

10.61 Παραγωγή 
προϊόντων 
αλευρόμυλων

10.61.2 Παραγωγή 
αλευριών σιτηρών και 
φυτικών αλευριών· 
μειγμάτων τους

10.61.24 Παραγωγή 
μειγμάτων για την 
παρασκευή υλικών 
αρτοποιίας

10.61.24.01 Παραγωγή 
ζύμης σφολιάτας Παραγωγή ζύμης σφολιάτας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.6 Παραγωγή 
προϊόντων 
αλευρόμυλων· 
παραγωγή αμύλων και 
προϊόντων αμύλου

10.61 Παραγωγή 
προϊόντων 
αλευρόμυλων

10.61.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
προϊόντων 
αλευρόμυλων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.6 Παραγωγή προϊόντων 
αλευρόμυλων· παραγωγή 
αμύλων και προϊόντων 
αμύλου

10.61 Παραγωγή 
προϊόντων 
αλευρόμυλων

10.61.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων 
αλευρόμυλων

10.61.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων 
αλευρόμυλων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.6 Παραγωγή προϊόντων 
αλευρόμυλων· παραγωγή 
αμύλων και προϊόντων 
αμύλου

10.62 Παραγωγή 
αμύλων και 
προϊόντων αμύλου

10.62.1 Παραγωγή 
αμύλων και 
προϊόντων αμύλου· 
σακχάρων και 
σιροπιών ζαχάρεων 
π.δ.κ.α.

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.6 Παραγωγή 
προϊόντων 
αλευρόμυλων· 
παραγωγή αμύλων και 
προϊόντων αμύλου

10.62 Παραγωγή 
αμύλων και 
προϊόντων αμύλου

10.62.2 Παραγωγή 
κατάλοιπων 
αμυλοποιίας και 
παρόμοιων 
κατάλοιπων

Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων 
κατάλοιπων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.6 Παραγωγή προϊόντων 
αλευρόμυλων· παραγωγή 
αμύλων και προϊόντων 
αμύλου

10.62 Παραγωγή 
αμύλων και 
προϊόντων αμύλου

10.62.2 Παραγωγή 
κατάλοιπων αμυλοποιίας 
και παρόμοιων 
κατάλοιπων

10.62.20 Παραγωγή 
κατάλοιπων αμυλοποιίας 
και παρόμοιων 
κατάλοιπων

Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων 
κατάλοιπων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.6 Παραγωγή 
προϊόντων 
αλευρόμυλων· 
παραγωγή αμύλων και 
προϊόντων αμύλου

10.62 Παραγωγή 
αμύλων και 
προϊόντων αμύλου

10.62.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής αμύλων 
και αμυλωδών 
προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.6 Παραγωγή προϊόντων 
αλευρόμυλων· παραγωγή 
αμύλων και προϊόντων 
αμύλου

10.62 Παραγωγή 
αμύλων και 
προϊόντων αμύλου

10.62.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αμύλων και 
αμυλωδών προϊόντων

10.62.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αμύλων και 
αμυλωδών προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή 
ειδών αρτοποιίας 
και αλευρωδών 
προϊόντων

Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων

10.71 Αρτοποιία· 
παραγωγή 
νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής

Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών προϊόντων

10.71 Αρτοποιία· 
παραγωγή νωπών 
ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.71.1 Παραγωγή 
ψωμιού, νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.71 Αρτοποιία· 
παραγωγή νωπών 
ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.71.1 Παραγωγή 
ψωμιού, νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

10.71.11 Παραγωγή 
φρέσκου ψωμιού Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.71 Αρτοποιία· 
παραγωγή νωπών 
ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.1 Παραγωγή 
ψωμιού, νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

10.71.11 Παραγωγή 
φρέσκου ψωμιού

10.71.11.01 Παραγωγή 
τυροπιτών, σάντουιτς 
και παρόμοιων ειδών

Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.71 Αρτοποιία· 
παραγωγή νωπών 
ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.1 Παραγωγή 
ψωμιού, νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

10.71.11 Παραγωγή 
φρέσκου ψωμιού

10.71.11.02 Παραγωγή 
φρέσκου ψωμιού με 
μηχανικό ζυμωτήριο

Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.71 Αρτοποιία· 
παραγωγή νωπών 
ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.1 Παραγωγή 
ψωμιού, νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

10.71.11 Παραγωγή 
φρέσκου ψωμιού

10.71.11.03 Παραγωγή 
φρέσκου ψωμιού χωρίς 
μηχανικά μέσα

Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.71 Αρτοποιία· 
παραγωγή νωπών 
ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.71.1 Παραγωγή 
ψωμιού, νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

10.71.12 Παραγωγή 
νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών προϊόντων

10.71 Αρτοποιία· 
παραγωγή νωπών 
ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.71.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής νωπού ή 
κατεψυγμένου 
ψωμιού, ειδών 
ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών 
ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.71 Αρτοποιία· 
παραγωγή νωπών 
ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.71.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής νωπού ή 
κατεψυγμένου ψωμιού, 
ειδών ζαχαροπλαστικής 
και γλυκισμάτων

10.71.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής νωπού ή 
κατεψυγμένου ψωμιού, 
ειδών ζαχαροπλαστικής 
και γλυκισμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών 
ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων

10.72 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· 
παραγωγή 
διατηρούμενων 
ειδών 
ζαχαροπλαστικής

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών προϊόντων

10.72 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· 
παραγωγή 
διατηρούμενων 
ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.1 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· 
παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.72 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· 
παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.1 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.72 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· 
παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.1 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.72 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.1 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

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

10.72.12.01 Παραγωγή 
λουκουμάδων και 
συναφών ειδών

Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.72 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.1 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

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

10.72.12.02 Παραγωγή 
μπισκότων Παραγωγή μπισκότων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.72 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· 
παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.1 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.19 Παραγωγή 
άλλων ξηρών ή 
διατηρούμενων ειδών 
αρτοποιίας

Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.72 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.1 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.19 Παραγωγή άλλων 
ξηρών ή διατηρούμενων 
ειδών αρτοποιίας

10.72.19.01 Παραγωγή 
κουλουριών και πιτών Παραγωγή κουλουριών και πιτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.72 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.1 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.19 Παραγωγή άλλων 
ξηρών ή διατηρούμενων 
ειδών αρτοποιίας

10.72.19.02 Παραγωγή 
φύλλων κρούστας ή 
κανταϊφιού

Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών προϊόντων

10.72 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· 
παραγωγή 
διατηρούμενων 
ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παρασκευής 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· 
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.72 Παραγωγή 
παξιμαδιών και 
μπισκότων· 
παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παρασκευής παξιμαδιών 
και μπισκότων· 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

10.72.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παρασκευής παξιμαδιών 
και μπισκότων· 
διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων

10.73 Παραγωγή 
μακαρονιών, 
λαζανιών, 
κουσκούς και 
παρόμοιων 
αλευρωδών 
προϊόντων

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και 
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών προϊόντων

10.73 Παραγωγή 
μακαρονιών, 
λαζανιών, 
κουσκούς και 
παρόμοιων 
αλευρωδών 
προϊόντων

10.73.1 Παραγωγή 
μακαρονιών, 
ρυζομακάρονων 
(noodles), κουσκούς 
και παρόμοιων 
αλευρωδών 
προϊόντων

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), 
κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.73 Παραγωγή 
μακαρονιών, 
λαζανιών, κουσκούς 
και παρόμοιων 
αλευρωδών 
προϊόντων

10.73.1 Παραγωγή 
μακαρονιών, 
ρυζομακάρονων 
(noodles), κουσκούς και 
παρόμοιων αλευρωδών 
προϊόντων

10.73.11 Παραγωγή 
μακαρονιών, 
ρυζομακάρονων 
(noodles) και παρόμοιων 
αλευρωδών προϊόντων

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και 
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.73 Παραγωγή 
μακαρονιών, 
λαζανιών, κουσκούς 
και παρόμοιων 
αλευρωδών 
προϊόντων

10.73.1 Παραγωγή 
μακαρονιών, 
ρυζομακάρονων 
(noodles), κουσκούς και 
παρόμοιων αλευρωδών 
προϊόντων

10.73.12 Παραγωγή 
κουσκούς Παραγωγή κουσκούς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών προϊόντων

10.73 Παραγωγή 
μακαρονιών, 
λαζανιών, 
κουσκούς και 
παρόμοιων 
αλευρωδών 
προϊόντων

10.73.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
μακαρονιών, 
ρυζομακάρονων 
(noodles), κουσκούς 
και παρόμοιων 
αλευρωδών 
προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), 
κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.73 Παραγωγή 
μακαρονιών, 
λαζανιών, κουσκούς 
και παρόμοιων 
αλευρωδών 
προϊόντων

10.73.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μακαρονιών, 
ρυζομακάρονων 
(noodles), κουσκούς και 
παρόμοιων αλευρωδών 
προϊόντων

10.73.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μακαρονιών, 
ρυζομακάρονων 
(noodles), κουσκούς και 
παρόμοιων αλευρωδών 
προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς 
και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.7 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων

10.73 Παραγωγή 
μακαρονιών, λαζανιών, 
κουσκούς και 
παρόμοιων αλευρωδών 
προϊόντων

10.73.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής μακαρονιών, 
ρυζομακάρονων (noodles), 
κουσκούς και παρόμοιων 
αλευρωδών προϊόντων

10.73.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής μακαρονιών, 
ρυζομακάρονων (noodles), 
κουσκούς και παρόμοιων 
αλευρωδών προϊόντων

10.73.99.01 Παραγωγή 
ζυμαρικών για 
λογαριασμό τρίτων, 
χωρίς υλικά

Παραγωγή ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων, χωρίς υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή 
άλλων ειδών 
διατροφής

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.81 Παραγωγή 
ζάχαρης

10.81.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής ζάχαρης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζάχαρης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.81 Παραγωγή 
ζάχαρης

10.81.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζάχαρης

10.81.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζάχαρης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζάχαρης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών 
διατροφής

10.81 Παραγωγή 
ζάχαρης

10.81.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής ζάχαρης

10.81.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής ζάχαρης

10.81.99.01 Υπηρεσίες 
μηχανικής 
κρυστάλλωσης ζάχαρης

Υπηρεσίες μηχανικής κρυστάλλωσης ζάχαρης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή 
άλλων ειδών 
διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, 
σοκολάτας και 
ζαχαρωτών

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

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

10.82.11 Παραγωγή 
πάστας κακάου, 
αποβουτυρωμένης ή μη

Παραγωγή πάστας κακάου, αποβουτυρωμένης ή μη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

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

10.82.12 Παραγωγή 
βούτυρου, λίπους και 
λαδιού κακάου

Παραγωγή βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

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

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

Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή 
άλλης γλυκαντικής ύλης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

10.82.2 Παραγωγή 
προϊόντων 
σοκολατοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής

Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

10.82.2 Παραγωγή 
προϊόντων 
σοκολατοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

10.82.2 Παραγωγή 
προϊόντων 
σοκολατοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

10.82.2 Παραγωγή 
προϊόντων 
σοκολατοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής

10.82.23 Παραγωγή 
ζαχαρωδών προϊόντων 
χωρίς κακάο (στα οποία 
περιλαμβάνεται και η 
λευκή σοκολάτα)

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία 
περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών 
διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας και 
ζαχαρωτών

10.82.2 Παραγωγή 
προϊόντων σοκολατοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής

10.82.23 Παραγωγή 
ζαχαρωδών προϊόντων 
χωρίς κακάο (στα οποία 
περιλαμβάνεται και η 
λευκή σοκολάτα)

10.82.23.01 Παραγωγή 
κολλύβων για δίσκους 
μνημόσυνων

Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών 
διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας και 
ζαχαρωτών

10.82.2 Παραγωγή 
προϊόντων σοκολατοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής

10.82.23 Παραγωγή 
ζαχαρωδών προϊόντων 
χωρίς κακάο (στα οποία 
περιλαμβάνεται και η 
λευκή σοκολάτα)

10.82.23.02 Παραγωγή 
χαλβάδων, κουφέτων 
και λουκουμιών

Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

10.82.2 Παραγωγή 
προϊόντων 
σοκολατοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής

10.82.24 Παραγωγή 
φρούτων, καρπών με 
κέλυφος, φλουδών 
φρούτων και άλλων 
μερών φυτών 
διατηρημένων με ζάχαρη

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

10.82.3 Παραγωγή 
κελυφών, μεμβρανών 
(φλουδών) και άλλων 
απορριμμάτων 
κακάου

10.82.30 Παραγωγή 
κελυφών, μεμβρανών 
(φλουδών) και άλλων 
απορριμμάτων κακάου

Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων 
απορριμμάτων κακάου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

10.82.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής κακάου, 
σοκολάτας και 
ζαχαρωτών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.82 Παραγωγή 
κακάου, σοκολάτας 
και ζαχαρωτών

10.82.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κακάου, 
σοκολάτας και 
ζαχαρωτών

10.82.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κακάου, 
σοκολάτας και 
ζαχαρωτών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή 
άλλων ειδών 
διατροφής

10.83 

Επεξεργασία 
τσαγιού και καφέ

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.83 Επεξεργασία 
τσαγιού και καφέ

10.83.1 Επεξεργασία 
τσαγιού και καφέ

10.83.12 Επεξεργασία 
υποκατάστατων του 
καφέ· εκχυλισμάτων, 
αποσταγμάτων και 
συμπυκνωμάτων του 
καφέ ή των 
υποκατάστατων του 
καφέ· λοβού και φλοιού 
καφέ

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· 
εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και 
συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων 
του καφέ· λοβού και φλοιού καφέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.83 Επεξεργασία 
τσαγιού και καφέ

10.83.1 Επεξεργασία 
τσαγιού και καφέ

10.83.13 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.83 Επεξεργασία 
τσαγιού και καφέ

10.83.1 Επεξεργασία 
τσαγιού και καφέ

10.83.14 Επεξεργασία 
εκχυλισμάτων, 
αποσταγμάτων, 
συμπυκνωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
τσαγιού ή μάτε

Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων 
και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.83 Επεξεργασία 
τσαγιού και καφέ

10.83.1 Επεξεργασία 
τσαγιού και καφέ

10.83.15 Επεξεργασία
αφεψημάτων βοτάνων Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.83 Επεξεργασία 
τσαγιού και καφέ

10.83.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής καφέ και 
τσαγιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής καφέ και τσαγιού
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.83 Επεξεργασία 
τσαγιού και καφέ

10.83.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής καφέ και 
τσαγιού

10.83.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής καφέ και 
τσαγιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής καφέ και τσαγιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.84 Παραγωγή 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

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

10.84.11 Παραγωγή 
ξιδιού και 
υποκατάστατων του 
ξιδιού που λαμβάνονται 
από το οξικό οξύ

Παραγωγή ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού που 
λαμβάνονται από το οξικό οξύ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.84 Παραγωγή 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών 
διατροφής

10.84 Παραγωγή 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

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

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

10.84.12.01 Παραγωγή 
μουστάρδας, 
μαγιονέζας και 
παρόμοιων ειδών

Παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.84 Παραγωγή 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

10.84.2 Παραγωγή 
μπαχαρικών, που 
διαθέτονται 
κατεργασμένα

10.84.21 Παραγωγή 
πιπεριάς (piper spp), 
που διαθέτεται 
κατεργασμένη

Παραγωγή πιπεριάς (piper spp), που διαθέτεται κατεργασμένη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.84 Παραγωγή 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

10.84.2 Παραγωγή 
μπαχαρικών, που 
διαθέτονται 
κατεργασμένα

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.84 Παραγωγή 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

10.84.2 Παραγωγή 
μπαχαρικών, που 
διαθέτονται 
κατεργασμένα

10.84.23 Παραγωγή 
κανέλλας, 
κατεργασμένης· άλλων 
κατεργασμένων 
μπαχαρικών

Παραγωγή κανέλλας, κατεργασμένης· άλλων κατεργασμένων 
μπαχαρικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.84 Παραγωγή 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

10.84.3 Παραγωγή 
αλατιού κατάλληλου 
για τρόφιμα

Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.84 Παραγωγή 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

10.84.3 Παραγωγή 
αλατιού κατάλληλου για 
τρόφιμα

10.84.30 Παραγωγή 
αλατιού κατάλληλου για 
τρόφιμα

Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών 
διατροφής

10.84 Παραγωγή 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

10.84.3 Παραγωγή 
αλατιού κατάλληλου για 
τρόφιμα

10.84.30 Παραγωγή 
αλατιού κατάλληλου για 
τρόφιμα

10.84.30.01 

Επεξεργασία και 
καθαρισμός αλατιού 
(αλατοτριβείο)

Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.84 Παραγωγή 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

10.84.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.84 Παραγωγή 
αρτυμάτων και 
καρυκευμάτων

10.84.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αρτυμάτων 
και καρυκευμάτων

10.84.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αρτυμάτων 
και καρυκευμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή 
άλλων ειδών 
διατροφής

10.85 Παραγωγή 
έτοιμων 
γευμάτων και 
φαγητών

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.85 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων 
και φαγητών

10.85.1 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.85 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών

10.85.1 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.85 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών

10.85.1 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών

10.85.13 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών με βάση τα 
λαχανικά

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.85 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών

10.85.1 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών

10.85.14 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών με βάση τα 
ζυμαρικά

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα ζυμαρικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.85 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών

10.85.1 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών

10.85.19 Παραγωγή 
άλλων έτοιμων γευμάτων 
και φαγητών 
(περιλαμβάνεται και η 
κατεψυγμένη πίτσα)

Παραγωγή άλλων έτοιμων γευμάτων και φαγητών 
(περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη πίτσα)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.85 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων 
και φαγητών

10.85.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων 
γευμάτων και 
φαγητών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.85 Παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών

10.85.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων 
γευμάτων και φαγητών

10.85.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων 
γευμάτων και φαγητών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή 
άλλων ειδών 
διατροφής

10.86 Παραγωγή 
ομογενοποιημέν
ων 
παρασκευασμάτ
ων διατροφής και 
διαιτητικών 
τροφών

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
διατροφής και διαιτητικών τροφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.86 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

10.86.1 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
διατροφής και διαιτητικών τροφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.86 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

10.86.1 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

10.86.10 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής 
και διαιτητικών τροφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών 
διατροφής

10.86 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

10.86.1 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και διαιτητικών 
τροφών

10.86.10 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και διαιτητικών 
τροφών

10.86.10.01 Παραγωγή 
παιδικών τροφών Παραγωγή παιδικών τροφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών 
διατροφής

10.86 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

10.86.1 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και διαιτητικών 
τροφών

10.86.10 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και διαιτητικών 
τροφών

10.86.10.02 Παραγωγή 
τροφών για διαβητικούς Παραγωγή τροφών για διαβητικούς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.86 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

10.86.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
διατροφής και διαιτητικών τροφών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

10.86 Παραγωγή 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

10.86.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

10.86.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής 
και διαιτητικών τροφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή 
άλλων ειδών 
διατροφής

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

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

10.89.1 Παραγωγή 
σουπών, αβγών, 
μαγιών και άλλων 
προϊόντων 
διατροφής· 
εκχυλισμάτων και 
ζωμών κρέατος, 
ψαριών και υδρόβιων 
ασπόνδυλων

Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων 
προϊόντων διατροφής· εκχυλισμάτων και ζωμών 
κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

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

10.89.1 Παραγωγή 
σουπών, αβγών, μαγιών 
και άλλων προϊόντων 
διατροφής· 
εκχυλισμάτων και ζωμών 
κρέατος, ψαριών και 
υδρόβιων ασπόνδυλων

10.89.11 Παραγωγή 
σουπών και ζωμών και 
παρασκευασμάτων τους

Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

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

10.89.1 Παραγωγή 
σουπών, αβγών, μαγιών 
και άλλων προϊόντων 
διατροφής· 
εκχυλισμάτων και ζωμών 
κρέατος, ψαριών και 
υδρόβιων ασπόνδυλων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών 
διατροφής

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

10.89.1 Παραγωγή 
σουπών, αβγών, μαγιών 
και άλλων προϊόντων 
διατροφής· εκχυλισμάτων 
και ζωμών κρέατος, 
ψαριών και υδρόβιων 
ασπόνδυλων

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

10.89.13.01 Παραγωγή 
ζυμών αρτοποιίας και 
παρόμοιων ειδών

Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών 
διατροφής

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

10.89.1 Παραγωγή 
σουπών, αβγών, μαγιών 
και άλλων προϊόντων 
διατροφής· εκχυλισμάτων 
και ζωμών κρέατος, 
ψαριών και υδρόβιων 
ασπόνδυλων

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

10.89.13.02 Παραγωγή 
μπέικιγκ πάουντερ Παραγωγή μπέικιγκ πάουντερ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

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

10.89.1 Παραγωγή 
σουπών, αβγών, μαγιών 
και άλλων προϊόντων 
διατροφής· 
εκχυλισμάτων και ζωμών 
κρέατος, ψαριών και 
υδρόβιων ασπόνδυλων

10.89.14 Παραγωγή 
εκχυλισμάτων και ζωμών 
κρέατος, ψαριών και 
υδρόβιων ασπόνδυλων

Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και 
υδρόβιων ασπόνδυλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

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

10.89.1 Παραγωγή 
σουπών, αβγών, μαγιών 
και άλλων προϊόντων 
διατροφής· 
εκχυλισμάτων και ζωμών 
κρέατος, ψαριών και 
υδρόβιων ασπόνδυλων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

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

10.89.1 Παραγωγή 
σουπών, αβγών, μαγιών 
και άλλων προϊόντων 
διατροφής· 
εκχυλισμάτων και ζωμών 
κρέατος, ψαριών και 
υδρόβιων ασπόνδυλων

10.89.19 Παραγωγή 
διαφόρων προϊόντων 
διατροφής π.δ.κ.α.

Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

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

10.89.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
προϊόντων διατροφής 
π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.8 Παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής

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

10.89.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
προϊόντων διατροφής 
π.δ.κ.α.

10.89.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
προϊόντων διατροφής 
π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.9 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών

10.91 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών για 
ζώα που 
εκτρέφονται σε 
αγροκτήματα

10.91.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
ζωοτροφών για ζώα 
εκτρεφόμενα σε 
αγροκτήματα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε 
αγροκτήματα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.9 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών

10.91 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών για ζώα 
που εκτρέφονται σε 
αγροκτήματα

10.91.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζωοτροφών 
για ζώα εκτρεφόμενα σε 
αγροκτήματα

10.91.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζωοτροφών 
για ζώα εκτρεφόμενα σε 
αγροκτήματα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.9 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών

10.92 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών για 
ζώα συντροφιάς

10.92.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής τροφίμων 
για ζώα συντροφιάς

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία 
τροφίμων

10.9 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών

10.92 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών για ζώα 
συντροφιάς

10.92.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τροφίμων 
για ζώα συντροφιάς

10.92.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τροφίμων 
για ζώα συντροφιάς

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία Ποτοποιία
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία Ποτοποιία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.01 Απόσταξη, 
ανακαθαρισμός 
και ανάμιξη 
αλκοολούχων 
ποτών

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη 
αλκοολούχων ποτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.01 Απόσταξη, 
ανακαθαρισμός και 
ανάμιξη 
αλκοολούχων 
ποτών

11.01.1 Παραγωγή 
αποσταγμένων 
αλκοολούχων ποτών

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.01 Απόσταξη, 
ανακαθαρισμός και 
ανάμιξη αλκοολούχων 
ποτών

11.01.1 Παραγωγή 
αποσταγμένων 
αλκοολούχων ποτών

11.01.10 Παραγωγή 
αποσταγμένων 
αλκοολούχων ποτών

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.01 Απόσταξη, 
ανακαθαρισμός και 
ανάμιξη 
αλκοολούχων 
ποτών

11.01.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
απόσταξης 
αλκοολούχων ποτών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόσταξης αλκοολούχων ποτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.01 Απόσταξη, 
ανακαθαρισμός και 
ανάμιξη αλκοολούχων 
ποτών

11.01.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
απόσταξης 
αλκοολούχων ποτών

11.01.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας για την 
απόσταξη αλκοολούχων 
ποτών

Εργασίες υπεργολαβίας για την απόσταξη αλκοολούχων ποτών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.01 Απόσταξη, 
ανακαθαρισμός και 
ανάμιξη αλκοολούχων 
ποτών

11.01.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απόσταξης 
αλκοολούχων ποτών

11.01.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας για την 
απόσταξη αλκοολούχων 
ποτών

11.01.99.01 Υπηρεσίες 
αποσταγματοποιού, για 
λογαριασμό τρίτων

Υπηρεσίες αποσταγματοποιού, για λογαριασμό τρίτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία
11.02 Παραγωγή 
οίνου από 
σταφύλια

11.02.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής οίνου 
από σταφύλια

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οίνου από σταφύλια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία 11.02 Παραγωγή οίνου 
από σταφύλια

11.02.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οίνου από 
σταφύλια

11.02.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οίνου από 
σταφύλια

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οίνου από σταφύλια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία
11.03 Παραγωγή 
μηλίτη και κρασιών 
από άλλα φρούτα

11.03.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής μηλίτη 
και άλλων οίνων από 
φρούτα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία
11.03 Παραγωγή 
μηλίτη και κρασιών 
από άλλα φρούτα

11.03.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μηλίτη και 
άλλων οίνων από 
φρούτα

11.03.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μηλίτη και 
άλλων οίνων από 
φρούτα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.04 Παραγωγή 
άλλων μη 
αποσταγμένων 
ποτών που 
υφίστανται ζύμωση

11.04.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη 
αποσταγμένων ποτών 
που προέρχονται από 
ζύμωση

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που 
προέρχονται από ζύμωση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.04 Παραγωγή 
άλλων μη 
αποσταγμένων ποτών 
που υφίστανται 
ζύμωση

11.04.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη 
αποσταγμένων ποτών 
που προέρχονται από 
ζύμωση

11.04.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη 
αποσταγμένων ποτών 
που προέρχονται από 
ζύμωση

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που προέρχονται 
από ζύμωση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.04 Παραγωγή 
άλλων μη 
αποσταγμένων ποτών 
που υφίστανται 
ζύμωση

11.04.1 Παραγωγή 
βερμούτ και άλλων 
ειδών αρωματικού 
κρασιού από νωπά 
σταφύλια

11.04.10 Παραγωγή 
βερμούτ και άλλων ειδών 
αρωματικού κρασιού 
από νωπά σταφύλια

Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από 
νωπά σταφύλια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία 11.05 Ζυθοποιία Ζυθοποιία
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία 11.05 Ζυθοποιία
11.05.1 Παραγωγή 
μπίρας, εκτός από 
κατάλοιπα ζυθοποιίας

Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία 11.05 Ζυθοποιία
11.05.1 Παραγωγή 
μπίρας, εκτός από 
κατάλοιπα ζυθοποιίας

11.05.10 Παραγωγή 
μπίρας, εκτός από 
κατάλοιπα ζυθοποιίας

Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία 11.05 Ζυθοποιία

11.05.2 Παραγωγή 
κατάλοιπων 
ζυθοποιίας ή 
απόσταξης

Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία 11.05 Ζυθοποιία
11.05.2 Παραγωγή 
κατάλοιπων ζυθοποιίας 
ή απόσταξης

11.05.20 Παραγωγή 
κατάλοιπων ζυθοποιίας 
ή απόσταξης

Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία 11.05 Ζυθοποιία

11.05.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής μπίρας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μπίρας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία 11.05 Ζυθοποιία

11.05.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μπίρας

11.05.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μπίρας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μπίρας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία 11.06 Παραγωγή 
βύνης

11.06.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής βύνης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής βύνης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία 11.06 Παραγωγή 
βύνης

11.06.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής βύνης

11.06.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής βύνης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής βύνης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή 
αναψυκτικών· 
παραγωγή 
μεταλλικού νερού 
και άλλων 
εμφιαλωμένων 
νερών

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού 
νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή 
αναψυκτικών· 
παραγωγή 
μεταλλικού νερού 
και άλλων 
εμφιαλωμένων 
νερών

11.07.1 Παραγωγή 
μεταλλικών νερών και 
αναψυκτικών

Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή 
αναψυκτικών· 
παραγωγή μεταλλικού 
νερού και άλλων 
εμφιαλωμένων νερών

11.07.1 Παραγωγή 
μεταλλικών νερών και 
αναψυκτικών

11.07.11 Παραγωγή 
μεταλλικών νερών και 
αεριούχων νερών, που 
δεν έχουν γλυκαθεί ή 
αρωματισθεί

Παραγωγή μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν 
έχουν γλυκαθεί ή αρωματισθεί

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή 
αναψυκτικών· 
παραγωγή μεταλλικού 
νερού και άλλων 
εμφιαλωμένων νερών

11.07.1 Παραγωγή 
μεταλλικών νερών και 
αναψυκτικών

11.07.19 Παραγωγή 
άλλων μη αλκοολούχων 
ποτών

Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή 
αναψυκτικών· 
παραγωγή μεταλλικού 
νερού και άλλων 
εμφιαλωμένων νερών

11.07.1 Παραγωγή 
μεταλλικών νερών και 
αναψυκτικών

11.07.19 Παραγωγή άλλων 
μη αλκοολούχων ποτών

11.07.19.01 Παραγωγή 
αεριούχων ή μη 
αναψυκτικών

Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή 
αναψυκτικών· 
παραγωγή 
μεταλλικού νερού 
και άλλων 
εμφιαλωμένων 
νερών

11.07.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
μεταλλικών νερών και 
αναψυκτικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή 
αναψυκτικών· 
παραγωγή μεταλλικού 
νερού και άλλων 
εμφιαλωμένων νερών

11.07.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μεταλλικών 
νερών και αναψυκτικών

11.07.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μεταλλικών 
νερών και αναψυκτικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή 
αναψυκτικών· 
παραγωγή μεταλλικού 
νερού και άλλων 
εμφιαλωμένων νερών

11.07.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μεταλλικών 
νερών και αναψυκτικών

11.07.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μεταλλικών 
νερών και αναψυκτικών

11.07.99.01 Εμφιάλωση 
φυσικών μεταλλικών 
νερών

Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικ
ών υλών

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10 

Προπαρασκευή 
και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10 

Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.1 Παραγωγή 
εριολίπους 
(συμπεριλαμβανομένη
ς της λανολίνης)

Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της 
λανολίνης)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.1 Παραγωγή 
εριολίπους 
(συμπεριλαμβανομένης 
της λανολίνης)

13.10.10 Παραγωγή 
εριολίπους 
(συμπεριλαμβανομένης 
της λανολίνης)

Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10 

Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.2 Παραγωγή 
φυσικών υφαντικών 
ινών, 
προπαρασκευασμένω
ν για κλώση

Παραγωγή φυσικών υφαντικών ινών, 
προπαρασκευασμένων για κλώση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.2 Παραγωγή 
φυσικών υφαντικών 
ινών, 
προπαρασκευασμένων 
για κλώση

13.10.21 Παραγωγή 
μεταξιού ωμού 
(ακατέργαστου), όχι 
στριμμένου

Παραγωγή μεταξιού ωμού (ακατέργαστου), όχι στριμμένου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.2 Παραγωγή 
φυσικών υφαντικών 
ινών, 
προπαρασκευασμένων 
για κλώση

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.2 Παραγωγή 
φυσικών υφαντικών 
ινών, 
προπαρασκευασμένων 
για κλώση

13.10.23 Παραγωγή 
υπολειμμάτων από μαλλί 
ή λεπτόινες ζωικές τρίχες

Παραγωγή υπολειμμάτων από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.2 Παραγωγή 
φυσικών υφαντικών 
ινών, 
προπαρασκευασμένων 
για κλώση

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.2 Παραγωγή 
φυσικών υφαντικών 
ινών, 
προπαρασκευασμένων 
για κλώση

13.10.25 Παραγωγή 
βαμβακιού, 
λαναρισμένου ή 
χτενισμένου

Παραγωγή βαμβακιού, λαναρισμένου ή χτενισμένου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.2 Παραγωγή 
φυσικών υφαντικών 
ινών, 
προπαρασκευασμένων 
για κλώση

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

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

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.2 Παραγωγή 
φυσικών υφαντικών 
ινών, 
προπαρασκευασμένων 
για κλώση

13.10.29 Παραγωγή 
άλλων φυτικών 
υφαντικών ινών, 
κατεργασμένων αλλά όχι 
νηματοποιημένων

Παραγωγή άλλων φυτικών υφαντικών ινών, κατεργασμένων 
αλλά όχι νηματοποιημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10 

Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.4 Παραγωγή 
νημάτων από μετάξι 
και νημάτων από 
απορρίμματα μεταξιού

Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από 
απορρίμματα μεταξιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.4 Παραγωγή 
νημάτων από μετάξι και 
νημάτων από 
απορρίμματα μεταξιού

13.10.40 Παραγωγή 
νημάτων από μετάξι και 
νημάτων από 
απορρίμματα μεταξιού

Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα 
μεταξιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10 

Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.5 Παραγωγή 
νημάτων από μαλλί 
συσκευασμένων ή μη 
για λιανική πώληση· 
νημάτων από 
λεπτόινες ή 
χονδρόινες ζωικές 
τρίχες ή αλογότριχες

Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για 
λιανική πώληση· νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες 
ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.5 Παραγωγή 
νημάτων από μαλλί 
συσκευασμένων ή μη για 
λιανική πώληση· 
νημάτων από λεπτόινες 
ή χονδρόινες ζωικές 
τρίχες ή αλογότριχες

13.10.50 Παραγωγή 
νημάτων από μαλλί 
συσκευασμένων ή μη για 
λιανική πώληση· 
νημάτων από λεπτόινες 
ή χονδρόινες ζωικές 
τρίχες ή αλογότριχες

Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική 
πώληση· νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή 
αλογότριχες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10 

Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.6 Παραγωγή 
νημάτων από 
βαμβάκι· νημάτων για 
ράψιμο από βαμβάκι

Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι· νημάτων για ράψιμο 
από βαμβάκι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.6 Παραγωγή 
νημάτων από βαμβάκι· 
νημάτων για ράψιμο από 
βαμβάκι

13.10.61 Παραγωγή 
νημάτων από βαμβάκι 
(εκτός αυτών για ράψιμο)

Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι (εκτός αυτών για ράψιμο)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.6 Παραγωγή 
νημάτων από βαμβάκι· 
νημάτων για ράψιμο από 
βαμβάκι

13.10.62 Παραγωγή 
νημάτων από βαμβάκι, 
για ράψιμο

Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι, για ράψιμο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10 

Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.7 Παραγωγή 
νημάτων από φυτικές 
υφαντικές ίνες εκτός 
από βαμβάκι 
(περιλαμβάνεται το 
λινάρι, η γιούτα, οι 
ίνες κοκκοφοίνικα και 
η κάνναβη)· νημάτων 
από χαρτί

Παραγωγή νημάτων από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός 
από βαμβάκι (περιλαμβάνεται το λινάρι, η γιούτα, οι ίνες 
κοκκοφοίνικα και η κάνναβη)· νημάτων από χαρτί
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.7 Παραγωγή 
νημάτων από φυτικές 
υφαντικές ίνες εκτός από 
βαμβάκι (περιλαμβάνεται 
το λινάρι, η γιούτα, οι 
ίνες κοκκοφοίνικα και η 
κάνναβη)· νημάτων από 
χαρτί

13.10.71 Παραγωγή 
νημάτων από λινάρι Παραγωγή νημάτων από λινάρι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.7 Παραγωγή 
νημάτων από φυτικές 
υφαντικές ίνες εκτός από 
βαμβάκι (περιλαμβάνεται 
το λινάρι, η γιούτα, οι 
ίνες κοκκοφοίνικα και η 
κάνναβη)· νημάτων από 
χαρτί

13.10.72 Παραγωγή 
νημάτων από γιούτα ή 
από άλλες υφαντικές ίνες 
που προέρχονται από το 
εσωτερικό του φλοιού 
(βίβλος) ορισμένης 
κατηγορίας φυτών· 
νημάτων από άλλες 
φυτικές υφαντικές ίνες· 
νημάτων από χαρτί

Παραγωγή νημάτων από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες 
που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) 
ορισμένης κατηγορίας φυτών· νημάτων από άλλες φυτικές 
υφαντικές ίνες· νημάτων από χαρτί

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.8 Παραγωγή 
υφαντικών νημάτων και 
κλωστών από τεχνητές 
συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

13.10.85 Παραγωγή 
κλωστών και νημάτων 
για ράψιμο από τεχνητές 
και συνθετικές συνεχείς ή 
ασυνεχείς ίνες

Παραγωγή κλωστών και νημάτων για ράψιμο από τεχνητές και 
συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10 

Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.9 Παραγωγή 
ξεφτιδιών· υπηρεσίες 
παρασκευής φυσικών 
υφαντικών ινών· 
εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατεργασίας 
υφαντικών νημάτων 
και κλωστών

Παραγωγή ξεφτιδιών· υπηρεσίες παρασκευής φυσικών 
υφαντικών ινών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και 
κλωστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.9 Παραγωγή 
ξεφτιδιών· υπηρεσίες 
παρασκευής φυσικών 
υφαντικών ινών· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
διαδικασίας κατεργασίας 
υφαντικών νημάτων και 
κλωστών

13.10.91 Παραγωγή 
ξεφτιδιών από μαλλί ή 
από λεπτόινες ή 
χονδρόινες ζωικές τρίχες

Παραγωγή ξεφτιδιών από μαλλί ή από λεπτόινες ή χονδρόινες 
ζωικές τρίχες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.9 Παραγωγή 
ξεφτιδιών· υπηρεσίες 
παρασκευής φυσικών 
υφαντικών ινών· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
διαδικασίας κατεργασίας 
υφαντικών νημάτων και 
κλωστών

13.10.92 Παραγωγή 
ξεφτιδιών και άλλων 
υπολειμμάτων 
βαμβακιού

Παραγωγή ξεφτιδιών και άλλων υπολειμμάτων βαμβακιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.9 Παραγωγή 
ξεφτιδιών· υπηρεσίες 
παρασκευής φυσικών 
υφαντικών ινών· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατεργασίας υφαντικών 
νημάτων και κλωστών

13.10.92 Παραγωγή 
ξεφτιδιών και άλλων 
υπολειμμάτων βαμβακιού

13.10.92.01 Παραγωγή 
τιλμάτων (στουπιών) Παραγωγή τιλμάτων (στουπιών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.1 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση υφαντικών 
ινών

13.10 Προπαρασκευή 
και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών

13.10.9 Παραγωγή 
ξεφτιδιών· υπηρεσίες 
παρασκευής φυσικών 
υφαντικών ινών· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
διαδικασίας κατεργασίας 
υφαντικών νημάτων και 
κλωστών

13.10.93 Υπηρεσίες 
παρασκευής φυσικών 
υφαντικών ινών

Υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργι
κών υλών

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουρ
γικών υλών

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργι
κών υλών

13.20.1 Ύφανση 
υφασμάτων (εκτός 
των ειδικών 
υφασμάτων), από 
φυσικές ίνες εκτός του 
βαμβακιού

Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), 
από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν υλών

13.20.1 Ύφανση 
υφασμάτων (εκτός των 
ειδικών υφασμάτων), 
από φυσικές ίνες εκτός 
του βαμβακιού

13.20.11 Ύφανση 
υφασμάτων από μετάξι ή 
από απορρίμματα 
μεταξιού

Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν υλών

13.20.1 Ύφανση 
υφασμάτων (εκτός των 
ειδικών υφασμάτων), 
από φυσικές ίνες εκτός 
του βαμβακιού

13.20.12 Ύφανση 
υφασμάτων από 
λαναρισμένο ή 
χτενισμένο μαλλί, 
λεπτόινες ή χονδρόινες 
ζωικές τρίχες ή 
αλογότριχες

Ύφανση υφασμάτων από λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί, 
λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν υλών

13.20.1 Ύφανση 
υφασμάτων (εκτός των 
ειδικών υφασμάτων), 
από φυσικές ίνες εκτός 
του βαμβακιού

13.20.13 Ύφανση 
υφασμάτων από λινάρι Ύφανση υφασμάτων από λινάρι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν υλών

13.20.1 Ύφανση 
υφασμάτων (εκτός των 
ειδικών υφασμάτων), 
από φυσικές ίνες εκτός 
του βαμβακιού

13.20.14 Ύφανση 
υφαντικών ινών από 
γιούτα και άλλες 
υφαντικές ίνες ραφίας, 
από το εσωτερικό του 
φλοιού ορισμένης 
κατηγορίας φυτών (εκτός 
από λινάρι, κάνναβη και 
ραμί)

Ύφανση υφαντικών ινών από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες 
ραφίας, από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας 
φυτών (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν υλών

13.20.1 Ύφανση 
υφασμάτων (εκτός των 
ειδικών υφασμάτων), 
από φυσικές ίνες εκτός 
του βαμβακιού

13.20.19 Ύφανση 
υφασμάτων από άλλες 
φυτικές υφαντικές ίνες· 
υφασμάτων από νήματα 
χαρτιού

Ύφανση υφασμάτων από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· 
υφασμάτων από νήματα χαρτιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργι
κών υλών

13.20.2 Ύφανση 
βαμβακερών 
υφασμάτων

Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν υλών

13.20.2 Ύφανση 
βαμβακερών υφασμάτων

13.20.20 Ύφανση 
βαμβακερών υφασμάτων Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργι
κών υλών

13.20.3 Ύφανση 
υφασμάτων (εκτός 
των ειδικών 
υφασμάτων), από 
τεχνητές ή συνθετικές 
συνεχείς ή ασυνεχείς 
ίνες

Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), 
από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργι
κών υλών

13.20.4 Ύφανση 
υφασμάτων με πέλος, 
θηλειωτών 
υφασμάτων 
σπογγώδους μορφής 
(πετσετέ) και άλλων 
ειδικών υφασμάτων

Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων 
σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών 
υφασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν υλών

13.20.4 Ύφανση 
υφασμάτων με πέλος, 
θηλειωτών υφασμάτων 
σπογγώδους μορφής 
(πετσετέ) και άλλων 
ειδικών υφασμάτων

13.20.42 Ύφανση 
θηλειωτών υφασμάτων 
σπογγώδους μορφής 
(πετσετέ) και παρόμοιων 
υφαντών θηλειωτών 
υφασμάτων (εκτός από 
τα είδη κορδελοποιίας) 
από βαμβάκι

Ύφανση θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής 
(πετσετέ) και παρόμοιων υφαντών θηλειωτών υφασμάτων 
(εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) από βαμβάκι
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.2 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.20 Ύφανση 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν υλών

13.20.4 Ύφανση 
υφασμάτων με πέλος, 
θηλειωτών υφασμάτων 
σπογγώδους μορφής 
(πετσετέ) και άλλων 
ειδικών υφασμάτων

13.20.46 Ύφανση 
υφασμάτων 
(περιλαμβάνονται και τα 
είδη κορδελοποιίας) από 
γυάλινες ίνες

Ύφανση υφασμάτων (περιλαμβάνονται και τα είδη 
κορδελοποιίας) από γυάλινες ίνες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.3 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.3 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30 

Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.3 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30.1 

Κλωστοϋφαντουργικέ
ς υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος)

Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης 
(φινιρίσματος)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.3 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30.1 

Κλωστοϋφαντουργικές 
υπηρεσίες τελειοποίησης 
(φινιρίσματος)

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.3 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30.1 

Κλωστοϋφαντουργικές 
υπηρεσίες τελειοποίησης 
(φινιρίσματος)

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.3 Τελειοποίηση (φινίρισμα) 
υφαντουργικών προϊόντων

13.30 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30.1 

Κλωστοϋφαντουργικές 
υπηρεσίες τελειοποίησης 
(φινιρίσματος)

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

13.30.19.01 Υπηρεσίες 
δημιουργίας πλισέδων 
σε υφάσματα

Υπηρεσίες δημιουργίας πλισέδων σε υφάσματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.3 Τελειοποίηση (φινίρισμα) 
υφαντουργικών προϊόντων

13.30 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30.1 

Κλωστοϋφαντουργικές 
υπηρεσίες τελειοποίησης 
(φινιρίσματος)

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

13.30.19.02 Υπηρεσίες 
κατασκευής 
κουμπότρυπων

Υπηρεσίες κατασκευής κουμπότρυπων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.3 Τελειοποίηση (φινίρισμα) 
υφαντουργικών προϊόντων

13.30 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30.1 

Κλωστοϋφαντουργικές 
υπηρεσίες τελειοποίησης 
(φινιρίσματος)

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

13.30.19.03 Υπηρεσίες 
κεντήματος έτοιμων 
ενδυμάτων

Υπηρεσίες κεντήματος έτοιμων ενδυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.3 Τελειοποίηση (φινίρισμα) 
υφαντουργικών προϊόντων

13.30 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30.1 

Κλωστοϋφαντουργικές 
υπηρεσίες τελειοποίησης 
(φινιρίσματος)

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

13.30.19.04 Υπηρεσίες 
κολλαρίσματος 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών

Υπηρεσίες κολλαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.3 Τελειοποίηση (φινίρισμα) 
υφαντουργικών προϊόντων

13.30 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 
υφαντουργικών 
προϊόντων

13.30.1 

Κλωστοϋφαντουργικές 
υπηρεσίες τελειοποίησης 
(φινιρίσματος)

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

13.30.19.05 Υπηρεσίες 
μανταρίσματος 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών

Υπηρεσίες μανταρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή 
άλλων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουρ
γικών ειδών, 
εκτός από 
ενδύματα

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, 
εκτός από ενδύματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργι
κών ειδών, εκτός 
από ενδύματα

13.92.1 Κατασκευή 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας 
για το νοικοκυριό

Κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το 
νοικοκυριό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.1 Κατασκευή 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας για 
το νοικοκυριό

13.92.11 Κατασκευή 
κουβερτών και 
κλινοσκεπασμάτων 
ταξιδιού, εκτός από 
ηλεκτρικές κουβέρτες

Κατασκευή κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού, εκτός 
από ηλεκτρικές κουβέρτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.1 Κατασκευή 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας για 
το νοικοκυριό

13.92.12 Κατασκευή 
σεντονιών και 
μαξιλαροθηκών

Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.1 Κατασκευή 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας για 
το νοικοκυριό

13.92.13 Κατασκευή 
τραπεζομάντιλων και 
πετσετών φαγητού

Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.1 Κατασκευή 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας για 
το νοικοκυριό

13.92.14 Κατασκευή 
λινών πετσετών μπάνιου 
και κουζίνας

Κατασκευή λινών πετσετών μπάνιου και κουζίνας
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.1 Κατασκευή 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας για 
το νοικοκυριό

13.92.15 Κατασκευή 
παραπετασμάτων κάθε 
είδους και στοριών για 
εσωτερικούς χώρους· 
γύρων (ποδιών) 
κουρτινών ή κρεβατιών

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.1 Κατασκευή 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας για 
το νοικοκυριό

13.92.15 Κατασκευή 
παραπετασμάτων κάθε 
είδους και στοριών για 
εσωτερικούς χώρους· 
γύρων (ποδιών) 
κουρτινών ή κρεβατιών

13.92.15.01 Κατασκευή 
κουρτινών και 
παρόμοιων ειδών από 
κάθε ύλη

Κατασκευή κουρτινών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.1 Κατασκευή 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας για 
το νοικοκυριό

13.92.16 Κατασκευή 
άλλων οικιακών ειδών 
π.δ.κ.α., συνόλων 
υφαντών υφασμάτων και 
νημάτων που 
προορίζονται για 
κουβέρτες, ταπετσαρίες 
και παρόμοια είδη

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.1 Κατασκευή 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας για 
το νοικοκυριό

13.92.16 Κατασκευή 
άλλων οικιακών ειδών 
π.δ.κ.α., συνόλων 
υφαντών υφασμάτων και 
νημάτων που προορίζονται 
για κουβέρτες, ταπετσαρίες 
και παρόμοια είδη

13.92.16.01 Κατασκευή 
εγχώριων οικιακών 
υφαντών

Κατασκευή εγχώριων οικιακών υφαντών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργι
κών ειδών, εκτός 
από ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή 
άλλων έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

Κατασκευή άλλων έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή 
άλλων έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

13.92.21 Κατασκευή 
σάκων και σακιδίων, που 
χρησιμοποιούνται για τη 
συσκευασία προϊόντων

Κατασκευή σάκων και σακιδίων, που χρησιμοποιούνται για τη 
συσκευασία προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή άλλων 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

13.92.21 Κατασκευή 
σάκων και σακιδίων, που 
χρησιμοποιούνται για τη 
συσκευασία προϊόντων

13.92.21.01 Κατασκευή 
αλευρόσακων και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή άλλων 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

13.92.21 Κατασκευή 
σάκων και σακιδίων, που 
χρησιμοποιούνται για τη 
συσκευασία προϊόντων

13.92.21.02 Κατασκευή 
σάκων από κάνναβη, 
γιούτα και από άλλες 
ύλες

Κατασκευή σάκων από κάνναβη, γιούτα και από άλλες ύλες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή 
άλλων έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

13.92.22 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)

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)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή άλλων 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

13.92.22 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

Κατασκευή καλυμμάτων αυτοκινήτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή άλλων 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

13.92.22 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)

13.92.22.02 Κατασκευή 
τεντών, σκηνών και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή τεντών, σκηνών και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή 
άλλων έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

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

Κατασκευή αλεξίπτωτων (συμπεριλαμβάνονται και τα 
πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτων· κατασκευή 
εξαρτημάτων αυτών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή 
άλλων έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή άλλων 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

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 παπλωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή 
άλλων έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

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

Κατασκευή άλλων έτοιμων υφαντουργικών ειδών 
(περιλαμβάνονται υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, 
πιατόπανα, ξεσκονόπανα και παρόμοια υφάσματα καθαρισμού, 
σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή άλλων 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

13.92.29 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 Κατασκευή σημαιών και λαβάρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.2 Κατασκευή άλλων 
έτοιμων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας

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

13.92.29.02 Παραγωγή 
πανιών καθαρισμού Παραγωγή πανιών καθαρισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργι
κών ειδών, εκτός 
από ενδύματα

13.92.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων 
υφαντουργικών ειδών 
εκτός από ενδύματα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από 
ενδύματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων 
υφαντουργικών ειδών 
εκτός από ενδύματα

13.92.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων 
υφαντουργικών ειδών 
εκτός από ενδύματα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων 
υφαντουργικών ειδών 
εκτός από ενδύματα

13.92.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων 
υφαντουργικών ειδών 
εκτός από ενδύματα

13.92.99.01 Κατασκευή 
σεντονιών και 
μαξιλαροθηκών φασόν

Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών φασόν

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.92 Κατασκευή 
έτοιμων 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών, εκτός από 
ενδύματα

13.92.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων 
υφαντουργικών ειδών 
εκτός από ενδύματα

13.92.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων 
υφαντουργικών ειδών 
εκτός από ενδύματα

13.92.99.02 Κατασκευή 
τραπεζομάντιλων και 
πετσετών φαγητού 
φασόν

Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού φασόν

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή 
άλλων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων

13.93 Κατασκευή 
χαλιών και 
κιλιμιών

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.93 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

13.93.1 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.93 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

13.93.1 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

13.93.11 Κατασκευή 
χαλιών και άλλων 
υφαντικών καλυμμάτων 
δαπέδου, με κόμπους

Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου, 
με κόμπους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.93 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

13.93.1 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.93 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

13.93.1 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

13.93.13 Κατασκευή 
χαλιών και άλλων 
υφαντικών καλυμμάτων 
δαπέδου, θυσανωτών

Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου, 
θυσανωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.93 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

13.93.1 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.93 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

13.93.1 Κατασκευή χαλιών 
και κιλιμιών

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

13.93.19.01 Παραγωγή 
βελεντζών και 
παρόμοιων ειδών

Παραγωγή βελεντζών και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.93 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

13.93.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής χαλιών 
και κιλιμιών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαλιών και κιλιμιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.93 Κατασκευή 
χαλιών και κιλιμιών

13.93.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαλιών και 
κιλιμιών

13.93.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαλιών και 
κιλιμιών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαλιών και κιλιμιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή 
άλλων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων

13.94 Κατασκευή 
χοντρών και 
λεπτών 
σχοινιών, 
σπάγγων και 
διχτυών

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, 
σπάγγων και διχτυών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.94 Κατασκευή 
χοντρών και 
λεπτών σχοινιών, 
σπάγγων και 
διχτυών

13.94.1 Κατασκευή 
κορδονιών, σχοινιών, 
σπάγγων και διχτυών, 
εκτός από 
υπολείμματα

Κατασκευή κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών, 
εκτός από υπολείμματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.94 Κατασκευή 
χοντρών και λεπτών 
σχοινιών, σπάγγων 
και διχτυών

13.94.1 Κατασκευή 
κορδονιών, σχοινιών, 
σπάγγων και διχτυών, 
εκτός από υπολείμματα

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.94 Κατασκευή 
χοντρών και λεπτών 
σχοινιών, σπάγγων και 
διχτυών

13.94.1 Κατασκευή 
κορδονιών, σχοινιών, 
σπάγγων και διχτυών, 
εκτός από υπολείμματα

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

13.94.11.01 Κατασκευή 
κορδονιών από κάθε 
ύλη, φιτιλιών και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή κορδονιών από κάθε ύλη, φιτιλιών και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.94 Κατασκευή 
χοντρών και λεπτών 
σχοινιών, σπάγγων και 
διχτυών

13.94.1 Κατασκευή 
κορδονιών, σχοινιών, 
σπάγγων και διχτυών, 
εκτός από υπολείμματα

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

13.94.11.02 Κατασκευή 
σχοινιών και σπάγγων, 
από κάθε ύλη

Κατασκευή σχοινιών και σπάγγων, από κάθε ύλη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.94 Κατασκευή 
χοντρών και λεπτών 
σχοινιών, σπάγγων 
και διχτυών

13.94.1 Κατασκευή 
κορδονιών, σχοινιών, 
σπάγγων και διχτυών, 
εκτός από υπολείμματα

13.94.12 Κατασκευή 
διχτυών με κόμπους από 
σπάγγους, κορδόνια ή 
σχοινιά, έτοιμων διχτυών 
από υφαντικές ύλες· 
ειδών από νήματα, 
λωρίδες π.δ.κ.α.

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.94 Κατασκευή 
χοντρών και λεπτών 
σχοινιών, σπάγγων και 
διχτυών

13.94.1 Κατασκευή 
κορδονιών, σχοινιών, 
σπάγγων και διχτυών, 
εκτός από υπολείμματα

13.94.12 Κατασκευή 
διχτυών με κόμπους από 
σπάγγους, κορδόνια ή 
σχοινιά, έτοιμων διχτυών 
από υφαντικές ύλες· ειδών 
από νήματα, λωρίδες 
π.δ.κ.α.

13.94.12.01 Κατασκευή 
αρτανών από σχοινιά Κατασκευή αρτανών από σχοινιά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.94 Κατασκευή 
χοντρών και 
λεπτών σχοινιών, 
σπάγγων και 
διχτυών

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.94 Κατασκευή 
χοντρών και λεπτών 
σχοινιών, σπάγγων 
και διχτυών

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

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

Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών 
και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.94 Κατασκευή 
χοντρών και 
λεπτών σχοινιών, 
σπάγγων και 
διχτυών

13.94.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
κορδονιών, σχοινιών, 
σπάγγων και διχτυών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

13.94 Κατασκευή 
χοντρών και λεπτών 
σχοινιών, σπάγγων 
και διχτυών

13.94.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κορδονιών, 
σχοινιών, σπάγγων και 
διχτυών

13.94.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κορδονιών, 
σχοινιών, σπάγγων και 
διχτυών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή 
άλλων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

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

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

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

13.95.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής μη 
υφασμένων ειδών και 
προϊόντων από μη 
υφασμένα είδη, εκτός 
από τα ενδύματα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από 
μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

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

13.95.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μη 
υφασμένων ειδών και 
προϊόντων από μη 
υφασμένα είδη, εκτός 
από τα ενδύματα

13.95.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μη 
υφασμένων ειδών και 
προϊόντων από μη 
υφασμένα είδη, εκτός 
από τα ενδύματα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη 
υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή 
άλλων 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

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

13.99.1 Κατασκευή 
τουλιών, δαντελών και 
κεντημάτων· νημάτων 
και λωρίδων υπό 
μορφή κορδονέτου· 
νημάτων σενίλλης· 
νημάτων με την 
ονομασία 
"αλυσιδίτσα"

Κατασκευή τουλιών, δαντελών και κεντημάτων· νημάτων 
και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου· νημάτων 
σενίλλης· νημάτων με την ονομασία "αλυσιδίτσα"

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

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

13.99.1 Κατασκευή 
τουλιών, δαντελών και 
κεντημάτων· νημάτων και 
λωρίδων υπό μορφή 
κορδονέτου· νημάτων 
σενίλλης· νημάτων με την 
ονομασία "αλυσιδίτσα"

13.99.11 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

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

13.99.1 Κατασκευή 
τουλιών, δαντελών και 
κεντημάτων· νημάτων και 
λωρίδων υπό μορφή 
κορδονέτου· νημάτων 
σενίλλης· νημάτων με την 
ονομασία "αλυσιδίτσα"

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13. Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.9 Κατασκευή άλλων 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

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

13.99.1 Κατασκευή 
τουλιών, δαντελών και 
κεντημάτων· νημάτων και 
λωρίδων υπό μορφή 
κορδονέτου· νημάτων 
σενίλλης· νημάτων με την 
ονομασία "αλυσιδίτσα"

13.99.13 Κατασκευή 
πιλήματος (τσόχας), 
επενδυμένου, 
επικαλυμμένου ή 
λαμιναρισμένου

Κατασκευή πιλήματος (τσόχας), επενδυμένου, επικαλυμμένου ή 
λαμιναρισμένου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης Κατασκευή ειδών ένδυσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή 
ειδών ένδυσης, 
εκτός από γούνινα 
ενδύματα

Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.11 Κατασκευή 
δερμάτινων 
ενδυμάτων

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.11 Κατασκευή 
δερμάτινων 
ενδυμάτων

14.11.1 Κατασκευή 
ενδυμάτων από δέρμα 
φυσικό ή 
ανασχηματισμένο

Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.11 Κατασκευή 
δερμάτινων 
ενδυμάτων

14.11.1 Κατασκευή 
ενδυμάτων από δέρμα 
φυσικό ή 
ανασχηματισμένο

14.11.10 Κατασκευή 
ενδυμάτων από δέρμα 
φυσικό ή 
ανασχηματισμένο

Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.11 Κατασκευή 
δερμάτινων 
ενδυμάτων

14.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
δερμάτινων 
ενδυμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.11 Κατασκευή 
δερμάτινων 
ενδυμάτων

14.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής δερμάτινων 
ενδυμάτων

14.11.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής δερμάτινων 
ενδυμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων 
εργασίας

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων 
εργασίας

14.12.1 Κατασκευή 
ανδρικών ενδυμάτων 
εργασίας

Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων εργασίας

14.12.1 Κατασκευή 
ανδρικών ενδυμάτων 
εργασίας

14.12.11 Κατασκευή 
ανδρικών συνόλων, 
σακακιών κάθε είδους, 
για επαγγελματική και 
βιομηχανική χρήση

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων εργασίας

14.12.1 Κατασκευή 
ανδρικών ενδυμάτων 
εργασίας

14.12.12 Κατασκευή 
ανδρικών παντελονιών, 
φορμών με μπούστο και 
με τιράντες, παντελονιών 
ως το γόνατο 
(βερμούδων) και σορτς, 
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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων 
εργασίας

14.12.2 Κατασκευή 
γυναικείων 
ενδυμάτων εργασίας

Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων εργασίας

14.12.2 Κατασκευή 
γυναικείων ενδυμάτων 
εργασίας

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων εργασίας

14.12.2 Κατασκευή 
γυναικείων ενδυμάτων 
εργασίας

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων 
εργασίας

14.12.3 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων 
εργασίας

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων εργασίας

14.12.3 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων 
εργασίας

14.12.30 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων 
εργασίας

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων εργασίας

14.12.3 Κατασκευή άλλων 
ενδυμάτων εργασίας

14.12.30 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων 
εργασίας

14.12.30.01 Κατασκευή 
ιερατικών ενδυμασιών, 
αμφίων και παρόμοιων 
ειδών

Κατασκευή ιερατικών ενδυμασιών, αμφίων και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων εργασίας

14.12.3 Κατασκευή άλλων 
ενδυμάτων εργασίας

14.12.30 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων 
εργασίας

14.12.30.02 Κατασκευή 
στολών προσωπικού 
ενόπλων δυνάμεων και 
σωμάτων ασφαλείας 
(στρατιωτικών στολών)

Κατασκευή στολών προσωπικού ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων 
ασφαλείας (στρατιωτικών στολών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων 
εργασίας

14.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
ενδυμάτων εργασίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων εργασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.12 Κατασκευή 
ενδυμάτων εργασίας

14.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων 
εργασίας

14.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων 
εργασίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων εργασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων 
εξωτερικών 
ενδυμάτων

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.1 Κατασκευή 
εξωτερικών 
ενδυμάτων, πλεκτών 
ή κροσέ

Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.1 Κατασκευή 
εξωτερικών ενδυμάτων, 
πλεκτών ή κροσέ

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.1 Κατασκευή 
εξωτερικών ενδυμάτων, 
πλεκτών ή κροσέ

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.1 Κατασκευή 
εξωτερικών ενδυμάτων, 
πλεκτών ή κροσέ

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.1 Κατασκευή 
εξωτερικών ενδυμάτων, 
πλεκτών ή κροσέ

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.2 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων, για 
άνδρες και αγόρια

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για άνδρες 
και αγόρια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.2 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων, για άνδρες 
και αγόρια

14.13.21 Κατασκευή 
παλτών, αδιάβροχων, 
ημίπαλτων, καπών, 
επενδυτών, άνορακ, 
αντιανεμικών και 
παρόμοιων ειδών από 
υφαντικές ύλες, που δεν 
είναι πλεκτά ή κροσέ, για 
άνδρες ή 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
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.2 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων, για άνδρες 
και αγόρια

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.2 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων, για άνδρες 
και αγόρια

14.13.23 Κατασκευή 
σακακιών κάθε είδους 
από υφαντικές ύλες, που 
δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, 
για άνδρες ή αγόρια

Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν 
είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.2 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων, για άνδρες 
και αγόρια

14.13.24 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.3 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων, για 
γυναίκες και κορίτσια

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για γυναίκες 
και κορίτσια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.3 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων, για γυναίκες 
και κορίτσια

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.3 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων, για γυναίκες 
και κορίτσια

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.3 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων, για γυναίκες 
και κορίτσια

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

Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν 
είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.3 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων, για γυναίκες 
και 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 φορεμάτων, φουστών, φουστών-παντελονιών (ζιπ-
κιλότ), από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για 
γυναίκες ή κορίτσια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.3 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων, για γυναίκες 
και κορίτσια

14.13.35 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.4 Ανακατασκευή 
μεταχειρισμένων 
ενδυμάτων και άλλων 
μεταχειρισμένων 
ειδών

Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων 
μεταχειρισμένων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.4 Ανακατασκευή 
μεταχειρισμένων 
ενδυμάτων και άλλων 
μεταχειρισμένων ειδών

14.13.40 Ανακατασκευή 
μεταχειρισμένων 
ενδυμάτων και άλλων 
μεταχειρισμένων ειδών

Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων 
μεταχειρισμένων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.5 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.5 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.50 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.5 Κατασκευή άλλων 
εξωτερικών ενδυμάτων

14.13.50 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.50.01 Κατασκευή 
γαμπριάτικων 
ενδυμάτων

Κατασκευή γαμπριάτικων ενδυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.5 Κατασκευή άλλων 
εξωτερικών ενδυμάτων

14.13.50 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.50.02 Κατασκευή 
νυφικών ενδυμάτων Κατασκευή νυφικών ενδυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
εξωτερικών 
ενδυμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99.01 Κατασκευή 
ανδρικών ενδυμάτων 
με σύστημα φασόν, από 
μονάδα που απασχολεί 
από τρεις και πάνω 
ραφτεργάτες

Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων με σύστημα φασόν, από μονάδα 
που απασχολεί από τρεις και πάνω ραφτεργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99.02 Κατασκευή 
ανδρικών ενδυμάτων 
με σύστημα φασόν, από 
μονάδα που απασχολεί 
μέχρι δύο ραφτεργάτες

Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων με σύστημα φασόν, από μονάδα 
που απασχολεί μέχρι δύο ραφτεργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99.03 Κατασκευή 
ανδρικών έτοιμων 
ενδυμάτων, με σύστημα 
φασόν για οίκους 
εξωτερικού, από 
μονάδα που απασχολεί 
άνω των πέντε 
εργατών

Κατασκευή ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων, με σύστημα φασόν για 
οίκους εξωτερικού, από μονάδα που απασχολεί άνω των πέντε 
εργατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99.04 Κατασκευή 
γυναικείων ενδυμάτων 
με σύστημα φασόν, με 
εργαστήριο

Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν, με 
εργαστήριο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99.05 Κατασκευή 
γυναικείων ενδυμάτων 
με σύστημα φασόν, 
χωρίς εργαστήριο 
(οικοτεχνία)

Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν, χωρίς 
εργαστήριο (οικοτεχνία)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99.06 Κατασκευή 
γυναικείων έτοιμων 
ενδυμάτων, με σύστημα 
φασόν για οίκους 
εξωτερικού, από 
μονάδα που απασχολεί 
άνω των πέντε 
εργατών

Κατασκευή γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων, με σύστημα φασόν για 
οίκους εξωτερικού, από μονάδα που απασχολεί άνω των πέντε 
εργατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.13 Κατασκευή 
άλλων εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών 
ενδυμάτων

14.13.99.07 Κατασκευή 
πλεκτών ενδυμάτων 
φασόν

Κατασκευή πλεκτών ενδυμάτων φασόν
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων Κατασκευή εσωρούχων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.1 Κατασκευή 
εσωρούχων και 
πουκάμισων, 
πλεκτών και κροσέ

Κατασκευή εσωρούχων και πουκάμισων, πλεκτών και 
κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.1 Κατασκευή 
εσωρούχων και 
πουκάμισων, πλεκτών 
και κροσέ

14.14.11 Κατασκευή 
πουκάμισων για άντρες ή 
αγόρια, πλεκτών ή κροσέ

Κατασκευή πουκάμισων για άντρες ή αγόρια, πλεκτών ή κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.1 Κατασκευή 
εσωρούχων και 
πουκάμισων, πλεκτών 
και κροσέ

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.1 Κατασκευή 
εσωρούχων και 
πουκάμισων, πλεκτών 
και κροσέ

14.14.13 Κατασκευή 
μπλουζών, πουκάμισων 
και σεμιζιέ, πλεκτών ή 
κροσέ, για γυναίκες ή 
κορίτσια

Κατασκευή μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ, πλεκτών ή 
κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.1 Κατασκευή 
εσωρούχων και 
πουκάμισων, πλεκτών 
και κροσέ

14.14.14 Κατασκευή 
σλιπ, κομπινεζόν ή 
μεσοφοριών, κιλοτών, 
νυχτικών, πιτζαμών, 
ρομπών, νεγκλιζέ, 
μπουρνουζιών και 
παρόμοιων ειδών, 
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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.2 Κατασκευή 
εσωρούχων, που δεν 
είναι πλεκτά ή κροσέ

Κατασκευή εσωρούχων, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.2 Κατασκευή 
εσωρούχων, που δεν 
είναι πλεκτά ή κροσέ

14.14.21 Κατασκευή 
πουκάμισων από 
υφαντικές ύλες, που δεν 
είναι πλεκτά ή κροσέ, για 
άνδρες ή αγόρια

Κατασκευή πουκάμισων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι 
πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.2 Κατασκευή 
εσωρούχων, που δεν 
είναι πλεκτά ή κροσέ

14.14.22 Κατασκευή 
φανελακιών, σλιπ και 
άλλων σώβρακων, 
νυχτικών, πιτζαμών, 
μπουρνουζιών, ρομπών 
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
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.2 Κατασκευή 
εσωρούχων, που δεν 
είναι πλεκτά ή κροσέ

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.2 Κατασκευή 
εσωρούχων, που δεν 
είναι πλεκτά ή κροσέ

14.14.24 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 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.2 Κατασκευή 
εσωρούχων, που δεν 
είναι πλεκτά ή κροσέ

14.14.25 Κατασκευή 
στηθόδεσμων, κορσέδων 
χωρίς ελάσματα (λαστέξ), 
κορσέδων, τιραντών, 
καλτσοδετών και 
παρόμοιων ειδών και 
των μερών τους, είτε 
πλεκτών ή κροσέ, είτε 
όχι

Κατασκευή στηθόδεσμων, κορσέδων χωρίς ελάσματα (λαστέξ), 
κορσέδων, τιραντών, καλτσοδετών και παρόμοιων ειδών και 
των μερών τους, είτε πλεκτών ή κροσέ, είτε όχι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
εσωρούχων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εσωρούχων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.14 Κατασκευή 
εσωρούχων

14.14.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εσωρούχων

14.14.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εσωρούχων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εσωρούχων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων 
ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων 
ένδυσης

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων 
ένδυσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων 
και εξαρτημάτων 
ένδυσης

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

14.19.11 Κατασκευή 
βρεφικών ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης, 
πλεκτών ή κροσέ

Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, 
πλεκτών ή κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

14.19.11 Κατασκευή 
βρεφικών ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης, 
πλεκτών ή κροσέ

14.19.11.01 Κατασκευή 
βρεφικών βαπτιστικών 
ενδυμάτων, πλεκτών ή 
κροσέ

Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

14.19.12 Κατασκευή 
αθλητικών ενδυμάτων, 
στολών σκι, μαγιό 
κολύμβησης και άλλων 
ενδυμάτων, πλεκτών ή 
κροσέ

Κατασκευή αθλητικών ενδυμάτων, στολών σκι, μαγιό 
κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

14.19.13 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

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
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

14.19.19 Κατασκευή 
άλλων έτοιμων 
εξαρτημάτων ένδυσης 
και μερών ενδυμάτων ή 
εξαρτημάτων ένδυσης, 
πλεκτών ή κροσέ

Κατασκευή άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ένδυσης και μερών 
ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτών ή κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων 
και εξαρτημάτων 
ένδυσης

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

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

14.19.21.01 Κατασκευή 
βρεφικών βαπτιστικών 
ενδυμάτων, όχι 
πλεκτών ή κροσέ

Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, όχι πλεκτών ή κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

14.19.22 Κατασκευή 
φορμών αθλητικών 
(προπόνησης), στολών 
σκι, μαγιό κολύμβησης· 
άλλων ενδυμάτων από 
υφαντικές ύλες, που δεν 
είναι πλεκτά ή κροσέ

Κατασκευή φορμών αθλητικών (προπόνησης), στολών σκι, 
μαγιό κολύμβησης· άλλων ενδυμάτων από υφαντικές ύλες, που 
δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

14.19.23 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.

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.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

14.19.23 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.

14.19.23.01 Κατασκευή 
γραβατών Κατασκευή γραβατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

14.19.23 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.

14.19.23.02 Κατασκευή 
μαντιλιών 
(ρινομάκτρων) και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή μαντιλιών (ρινομάκτρων) και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

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

14.19.23 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.

14.19.23.03 Κατασκευή 
μαντιλιών κεφαλής 
(πολυτελείας ή όχι) και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή μαντιλιών κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και παρόμοιων 
ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων 
και εξαρτημάτων 
ένδυσης

14.19.3 Κατασκευή 
δερμάτινων 
εξαρτημάτων 
ένδυσης· ενδυμάτων 
από πίλημα (τσόχα) ή 
μη υφασμένα 
υφάσματα· ενδυμάτων 
από επιχρισμένες 
υφαντικές ύλες

Κατασκευή δερμάτινων εξαρτημάτων ένδυσης· 
ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα 
υφάσματα· ενδυμάτων από επιχρισμένες υφαντικές ύλες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

14.19.3 Κατασκευή 
δερμάτινων εξαρτημάτων 
ένδυσης· ενδυμάτων από 
πίλημα (τσόχα) ή μη 
υφασμένα υφάσματα· 
ενδυμάτων από 
επιχρισμένες υφαντικές 
ύλες

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

14.19.3 Κατασκευή 
δερμάτινων εξαρτημάτων 
ένδυσης· ενδυμάτων από 
πίλημα (τσόχα) ή μη 
υφασμένα υφάσματα· 
ενδυμάτων από 
επιχρισμένες υφαντικές 
ύλες

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

14.19.31.01 Κατασκευή 
ζωνών, γαντιών και 
παρόμοιων ειδών από 
δέρμα ή από άλλη ύλη

Κατασκευή ζωνών, γαντιών και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από 
άλλη ύλη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

14.19.3 Κατασκευή 
δερμάτινων εξαρτημάτων 
ένδυσης· ενδυμάτων από 
πίλημα (τσόχα) ή μη 
υφασμένα υφάσματα· 
ενδυμάτων από 
επιχρισμένες υφαντικές 
ύλες

14.19.32 Κατασκευή 
ενδυμάτων από πίλημα 
(τσόχα) ή μη υφασμένα 
υφάσματα, ενδυμάτων 
από υφαντικές ύλες 
εμποτισμένες ή 
επιχρισμένες

Κατασκευή ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα 
υφάσματα, ενδυμάτων από υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή 
επιχρισμένες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων 
και εξαρτημάτων 
ένδυσης

14.19.4 Κατασκευή 
καπέλων και άλλων 
καλυμμάτων κεφαλής

Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

14.19.4 Κατασκευή 
καπέλων και άλλων 
καλυμμάτων κεφαλής

14.19.41 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 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
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

14.19.4 Κατασκευή 
καπέλων και άλλων 
καλυμμάτων κεφαλής

14.19.42 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

14.19.4 Κατασκευή 
καπέλων και άλλων 
καλυμμάτων κεφαλής

14.19.42 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

14.19.42.01 Κατασκευή 
γυναικείων καπέλων Κατασκευή γυναικείων καπέλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

14.19.4 Κατασκευή 
καπέλων και άλλων 
καλυμμάτων κεφαλής

14.19.43 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από 
γούνινα ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων 
και εξαρτημάτων 
ένδυσης

14.19.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εκτός από γούνινα 
ενδύματα

14.19 Κατασκευή 
άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης

14.19.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων 
και εξαρτημάτων 
ένδυσης

14.19.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων 
και εξαρτημάτων 
ένδυσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.2 Κατασκευή 
γούνινων ειδών Κατασκευή γούνινων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.2 Κατασκευή 
γούνινων ειδών

14.20 Κατασκευή 
γούνινων ειδών Κατασκευή γούνινων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.2 Κατασκευή 
γούνινων ειδών

14.20 Κατασκευή 
γούνινων ειδών

14.20.1 Κατασκευή 
ειδών ένδυσης, 
εξαρτημάτων ένδυσης 
και άλλων ειδών από 
γουνόδερμα (εκτός 
των καλυμμάτων 
κεφαλής)

Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και 
άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων 
κεφαλής)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.2 Κατασκευή γούνινων 
ειδών

14.20 Κατασκευή 
γούνινων ειδών

14.20.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εξαρτημάτων 
ένδυσης και άλλων ειδών 
από γουνόδερμα (εκτός 
των καλυμμάτων 
κεφαλής)

14.20.10 Κατασκευή 
ειδών ένδυσης, 
εξαρτημάτων ένδυσης 
και άλλων ειδών από 
γουνόδερμα (εκτός των 
καλυμμάτων κεφαλής)

Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων 
ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.2 Κατασκευή γούνινων 
ειδών

14.20 Κατασκευή 
γούνινων ειδών

14.20.1 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εξαρτημάτων 
ένδυσης και άλλων ειδών 
από γουνόδερμα (εκτός 
των καλυμμάτων κεφαλής)

14.20.10 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, εξαρτημάτων 
ένδυσης και άλλων ειδών 
από γουνόδερμα (εκτός 
των καλυμμάτων κεφαλής)

14.20.10.01 Κατασκευή 
ενδυμάτων από γούνα, 
αποκλειστικά προς 
εξαγωγή

Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς εξαγωγή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.2 Κατασκευή 
γούνινων ειδών

14.20 Κατασκευή 
γούνινων ειδών

14.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων 
ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.2 Κατασκευή γούνινων 
ειδών

14.20 Κατασκευή 
γούνινων ειδών

14.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων 
ειδών

14.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων 
ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων ειδών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.2 Κατασκευή γούνινων 
ειδών

14.20 Κατασκευή 
γούνινων ειδών

14.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων 
ειδών

14.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων 
ειδών

14.20.99.01 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας και 
συρραφής γουναρικών 
από αποκόμματα ή 
ολόκληρα δέρματα, για 
λογαριασμό 
επιτηδευματιών 
εσωτερικού

Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από 
αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό επιτηδευματιών 
εσωτερικού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.2 Κατασκευή γούνινων 
ειδών

14.20 Κατασκευή 
γούνινων ειδών

14.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων 
ειδών

14.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων 
ειδών

14.20.99.02 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας και 
συρραφής γουναρικών 
από αποκόμματα ή 
ολόκληρα δέρματα, για 
λογαριασμό 
επιτηδευματιών 
εξωτερικού

Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από 
αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό επιτηδευματιών 
εξωτερικού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.2 Κατασκευή γούνινων 
ειδών

14.20 Κατασκευή 
γούνινων ειδών

14.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων 
ειδών

14.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων 
ειδών

14.20.99.03 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας και 
συρραφής γουναρικών 
από αποκόμματα ή 
ολόκληρα δέρματα, για 
λογαριασμό μη 
επιτηδευματιών

Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από 
αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό μη 
επιτηδευματιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή 
πλεκτών ειδών και 
ειδών πλέξης κροσέ

Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης 
κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή 
πλεκτών ειδών και 
ειδών πλέξης κροσέ

14.31 Κατασκευή 
ειδών 
καλτσοποιίας 
απλής πλέξης και 
πλέξης κροσέ

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και 
πλέξης κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή 
πλεκτών ειδών και 
ειδών πλέξης κροσέ

14.31 Κατασκευή 
ειδών 
καλτσοποιίας 
απλής πλέξης και 
πλέξης κροσέ

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή πλεκτών 
ειδών και ειδών πλέξης 
κροσέ

14.31 Κατασκευή 
ειδών καλτσοποιίας 
απλής πλέξης και 
πλέξης κροσέ

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

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

Κατασκευή κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών και 
άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή 
πλεκτών ειδών και 
ειδών πλέξης κροσέ

14.31 Κατασκευή 
ειδών 
καλτσοποιίας 
απλής πλέξης και 
πλέξης κροσέ

14.31.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
καλτσοποιίας 
πλεκτών ή κροσέ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών καλτσοποιίας πλεκτών ή κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή πλεκτών 
ειδών και ειδών πλέξης 
κροσέ

14.31 Κατασκευή 
ειδών καλτσοποιίας 
απλής πλέξης και 
πλέξης κροσέ

14.31.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
καλτσοποιίας πλεκτών ή 
κροσέ

14.31.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
καλτσοποιίας πλεκτών ή 
κροσέ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών καλτσοποιίας πλεκτών ή κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή 
πλεκτών ειδών και 
ειδών πλέξης κροσέ

14.39 Κατασκευή 
άλλων πλεκτών 
ειδών και ειδών 
πλέξης κροσέ

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών 
πλέξης κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή 
πλεκτών ειδών και 
ειδών πλέξης κροσέ

14.39 Κατασκευή 
άλλων πλεκτών 
ειδών και ειδών 
πλέξης κροσέ

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή πλεκτών 
ειδών και ειδών πλέξης 
κροσέ

14.39 Κατασκευή 
άλλων πλεκτών ειδών 
και ειδών πλέξης 
κροσέ

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή πλεκτών 
ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

14.39 Κατασκευή 
άλλων πλεκτών ειδών 
και ειδών πλέξης κροσέ

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

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

14.39.10.01 Κατασκευή 
φανελών και 
παρόμοιων ειδών από 
κάθε ύλη

Κατασκευή φανελών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή 
πλεκτών ειδών και 
ειδών πλέξης κροσέ

14.39 Κατασκευή 
άλλων πλεκτών 
ειδών και ειδών 
πλέξης κροσέ

14.39.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
πλεκτών ειδών και 
ειδών πλέξης κροσέ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης 
κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14. Κατασκευή ειδών 
ένδυσης

14.3 Κατασκευή πλεκτών 
ειδών και ειδών πλέξης 
κροσέ

14.39 Κατασκευή 
άλλων πλεκτών ειδών 
και ειδών πλέξης 
κροσέ

14.39.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
πλεκτών ειδών και ειδών 
πλέξης κροσέ

14.39.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
πλεκτών ειδών και ειδών 
πλέξης κροσέ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατασκευή ειδών 
ταξιδιού 
(αποσκευών), 
τσαντών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας· 
κατεργασία και 
βαφή γουναρικών

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία 
και δέψη 
δέρματος· 
κατεργασία και 
βαφή 
γουναρικών

Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και 
βαφή γουναρικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία 
και δέψη δέρματος· 
κατεργασία και 
βαφή γουναρικών

15.11.1 Κατεργασία 
και δέψη 
γουνοδέρματος

Κατεργασία και δέψη γουνοδέρματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.1 Κατεργασία και 
δέψη γουνοδέρματος

15.11.10 Κατεργασία και 
δέψη γουνοδέρματος Κατεργασία και δέψη γουνοδέρματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία 
και δέψη δέρματος· 
κατεργασία και 
βαφή γουναρικών

15.11.2 Κατεργασία 
δέρματος αιγάγρου 
(σαμουά)· δερμάτων 
επισμαλτωμένων 
(λουστρινιών) ή 
επιστρωμένων· 
δερμάτων 
επιμεταλλωμένων

Κατεργασία δέρματος αιγάγρου (σαμουά)· δερμάτων 
επισμαλτωμένων (λουστρινιών) ή επιστρωμένων· 
δερμάτων επιμεταλλωμένων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.2 Κατεργασία 
δέρματος αιγάγρου 
(σαμουά)· δερμάτων 
επισμαλτωμένων 
(λουστρινιών) ή 
επιστρωμένων· 
δερμάτων 
επιμεταλλωμένων

15.11.21 Κατεργασία 
δέρματος αιγάγρου 
(σαμουά)

Κατεργασία δέρματος αιγάγρου (σαμουά)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.2 Κατεργασία 
δέρματος αιγάγρου 
(σαμουά)· δερμάτων 
επισμαλτωμένων 
(λουστρινιών) ή 
επιστρωμένων· 
δερμάτων 
επιμεταλλωμένων

15.11.22 Κατεργασία 
δερμάτων 
επισμαλτωμένων 
(λουστρινιών) ή 
επιστρωμένων· 
δερμάτων 
επιμεταλλωμένων

Κατεργασία δερμάτων επισμαλτωμένων (λουστρινιών) ή 
επιστρωμένων· δερμάτων επιμεταλλωμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία 
και δέψη δέρματος· 
κατεργασία και 
βαφή γουναρικών

15.11.3 Κατεργασία 
δερμάτων, βοοειδών ή 
ιπποειδών, 
αποτριχωμένων

Κατεργασία δερμάτων, βοοειδών ή ιπποειδών, 
αποτριχωμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.3 Κατεργασία 
δερμάτων, βοοειδών ή 
ιπποειδών, 
αποτριχωμένων

15.11.31 Κατεργασία 
δερμάτων βοοειδών, 
αποτριχωμένων, 
ολόκληρων

Κατεργασία δερμάτων βοοειδών, αποτριχωμένων, ολόκληρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.3 Κατεργασία 
δερμάτων, βοοειδών ή 
ιπποειδών, 
αποτριχωμένων

15.11.32 Κατεργασία 
δερμάτων βοοειδών, 
αποτριχωμένων, 
τεμαχισμένων (όχι 
ολόκληρων)

Κατεργασία δερμάτων βοοειδών, αποτριχωμένων, 
τεμαχισμένων (όχι ολόκληρων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.3 Κατεργασία 
δερμάτων, βοοειδών ή 
ιπποειδών, 
αποτριχωμένων

15.11.33 Κατεργασία 
δερμάτων ιπποειδών, 
αποτριχωμένων

Κατεργασία δερμάτων ιπποειδών, αποτριχωμένων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία 
και δέψη δέρματος· 
κατεργασία και 
βαφή γουναρικών

15.11.4 Κατεργασία 
δερμάτων 
αιγοπροβάτων ή 
χοιροειδών, 
αποτριχωμένων

Κατεργασία δερμάτων αιγοπροβάτων ή χοιροειδών, 
αποτριχωμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.4 Κατεργασία 
δερμάτων αιγοπροβάτων 
ή χοιροειδών, 
αποτριχωμένων

15.11.41 Κατεργασία 
δερμάτων 
προβατοειδών, 
αποτριχωμένων

Κατεργασία δερμάτων προβατοειδών, αποτριχωμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.4 Κατεργασία 
δερμάτων αιγοπροβάτων 
ή χοιροειδών, 
αποτριχωμένων

15.11.42 Κατεργασία 
δερμάτων αιγοειδών, 
αποτριχωμένων

Κατεργασία δερμάτων αιγοειδών, αποτριχωμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.4 Κατεργασία 
δερμάτων αιγοπροβάτων 
ή χοιροειδών, 
αποτριχωμένων

15.11.43 Κατεργασία 
δερμάτων χοιροειδών, 
αποτριχωμένων

Κατεργασία δερμάτων χοιροειδών, αποτριχωμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία 
και δέψη δέρματος· 
κατεργασία και 
βαφή γουναρικών

15.11.5 Κατεργασία 
δερμάτων άλλων 
ζώων· 
ανασχηματισμένων 
δερμάτων με βάση το 
δέρμα

Κατεργασία δερμάτων άλλων ζώων· ανασχηματισμένων 
δερμάτων με βάση το δέρμα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.5 Κατεργασία 
δερμάτων άλλων ζώων· 
ανασχηματισμένων 
δερμάτων με βάση το 
δέρμα

15.11.51 Κατεργασία 
δερμάτων άλλων ζώων, 
αποτριχωμένων

Κατεργασία δερμάτων άλλων ζώων, αποτριχωμένων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.5 Κατεργασία 
δερμάτων άλλων ζώων· 
ανασχηματισμένων 
δερμάτων με βάση το 
δέρμα

15.11.52 Κατεργασία 
δέρματος 
ανασχηματισμένου, με 
βάση το δέρμα ή τις ίνες 
του δέρματος

Κατεργασία δέρματος ανασχηματισμένου, με βάση το δέρμα ή 
τις ίνες του δέρματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία 
και δέψη δέρματος· 
κατεργασία και 
βαφή γουναρικών

15.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
δεψασμένου και 
κατεργασμένου 
δέρματος· 
κατεργασμένων και 
βαμμένων γουνών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· 
κατεργασμένων και βαμμένων γουνών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής δεψασμένου 
και κατεργασμένου 
δέρματος· 
κατεργασμένων και 
βαμμένων γουνών

15.11.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής δεψασμένου 
και κατεργασμένου 
δέρματος· 
κατεργασμένων και 
βαμμένων γουνών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· 
κατεργασμένων και βαμμένων γουνών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.12 Κατασκευή 
ειδών ταξιδιού 
(αποσκευών), 
τσαντών και 
παρόμοιων 
ειδών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.12 Κατασκευή 
ειδών ταξιδιού 
(αποσκευών), 
τσαντών και 
παρόμοιων ειδών, 
ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας

15.12.1 Κατασκευή 
ειδών σελοποιίας και 
σαγής· αποσκευών, 
τσαντών και 
παρόμοιων ειδών· 
άλλων δερμάτινων 
ειδών

Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, 
τσαντών και παρόμοιων ειδών· άλλων δερμάτινων 
ειδών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.12 Κατασκευή 
ειδών ταξιδιού 
(αποσκευών), 
τσαντών και 
παρόμοιων ειδών, 
ειδών σελοποιίας και 
σαγματοποιίας

15.12.1 Κατασκευή ειδών 
σελοποιίας και σαγής· 
αποσκευών, τσαντών και 
παρόμοιων ειδών· 
άλλων δερμάτινων ειδών

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.12 Κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών και παρόμοιων 
ειδών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας

15.12.1 Κατασκευή ειδών 
σελοποιίας και σαγής· 
αποσκευών, τσαντών και 
παρόμοιων ειδών· άλλων 
δερμάτινων ειδών

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

15.12.11.01 Κατασκευή 
ειδών σαγής και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή ειδών σαγής και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.12 Κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών και παρόμοιων 
ειδών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας

15.12.1 Κατασκευή ειδών 
σελοποιίας και σαγής· 
αποσκευών, τσαντών και 
παρόμοιων ειδών· άλλων 
δερμάτινων ειδών

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

15.12.11.02 Κατασκευή 
ειδών σαγματοποιίας Κατασκευή ειδών σαγματοποιίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.12 Κατασκευή 
ειδών ταξιδιού 
(αποσκευών), 
τσαντών και 
παρόμοιων ειδών, 
ειδών σελοποιίας και 
σαγματοποιίας

15.12.1 Κατασκευή ειδών 
σελοποιίας και σαγής· 
αποσκευών, τσαντών και 
παρόμοιων ειδών· 
άλλων δερμάτινων ειδών

15.12.12 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.12 Κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών και παρόμοιων 
ειδών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας

15.12.1 Κατασκευή ειδών 
σελοποιίας και σαγής· 
αποσκευών, τσαντών και 
παρόμοιων ειδών· άλλων 
δερμάτινων ειδών

15.12.12 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

Κατασκευή τσαντών για ψώνια και λοιπών παρόμοιων ειδών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.12 Κατασκευή 
ειδών ταξιδιού 
(αποσκευών), 
τσαντών και 
παρόμοιων ειδών, 
ειδών σελοποιίας και 
σαγματοποιίας

15.12.1 Κατασκευή ειδών 
σελοποιίας και σαγής· 
αποσκευών, τσαντών και 
παρόμοιων ειδών· 
άλλων δερμάτινων ειδών

15.12.13 Κατασκευή 
λουριών, λουρακιών και 
αλυσίδων ρολογιών 
(πλην των μεταλλικών) 
και μερών τους

Κατασκευή λουριών, λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών (πλην 
των μεταλλικών) και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.12 Κατασκευή 
ειδών ταξιδιού 
(αποσκευών), 
τσαντών και 
παρόμοιων ειδών, 
ειδών σελοποιίας και 
σαγματοποιίας

15.12.1 Κατασκευή ειδών 
σελοποιίας και σαγής· 
αποσκευών, τσαντών και 
παρόμοιων ειδών· 
άλλων δερμάτινων ειδών

15.12.19 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.

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.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και 
δέψη δέρματος· 
κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών 
σελοποιίας και 
σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.12 Κατασκευή 
ειδών ταξιδιού 
(αποσκευών), 
τσαντών και 
παρόμοιων ειδών, 
ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας

15.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
σελοποιίας και σαγής, 
αποσκευών, τσαντών 
και παρόμοιων ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών σελοποιίας και σαγής, αποσκευών, 
τσαντών και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.1 Κατεργασία και δέψη 
δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας· 
κατεργασία και βαφή 
γουναρικών

15.12 Κατασκευή 
ειδών ταξιδιού 
(αποσκευών), 
τσαντών και 
παρόμοιων ειδών, 
ειδών σελοποιίας και 
σαγματοποιίας

15.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
σελοποιίας και σαγής, 
αποσκευών, τσαντών και 
παρόμοιων ειδών

15.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
σελοποιίας και σαγής, 
αποσκευών, τσαντών και 
παρόμοιων ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών σελοποιίας και σαγής, αποσκευών, τσαντών 
και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων Κατασκευή υποδημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων Κατασκευή υποδημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.1 Κατασκευή 
υποδημάτων εκτός 
των αθλητικών, των 
προστατευτικών και 
ορθοπεδικών 
υποδημάτων

Κατασκευή υποδημάτων εκτός των αθλητικών, των 
προστατευτικών και ορθοπεδικών υποδημάτων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.1 Κατασκευή 
υποδημάτων εκτός των 
αθλητικών, των 
προστατευτικών και 
ορθοπεδικών 
υποδημάτων

15.20.11 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.1 Κατασκευή 
υποδημάτων εκτός των 
αθλητικών, των 
προστατευτικών και 
ορθοπεδικών 
υποδημάτων

15.20.12 Κατασκευή 
υποδημάτων με 
εξωτερικές σόλες και με 
επάνω μέρη από 
καουτσούκ ή πλαστικό, 
εκτός από τα αδιάβροχα 
ή αθλητικά υποδήματα

Κατασκευή υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω 
μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό, εκτός από τα αδιάβροχα ή 
αθλητικά υποδήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.1 Κατασκευή 
υποδημάτων εκτός των 
αθλητικών, των 
προστατευτικών και 
ορθοπεδικών 
υποδημάτων

15.20.13 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.1 Κατασκευή 
υποδημάτων εκτός των 
αθλητικών, των 
προστατευτικών και 
ορθοπεδικών 
υποδημάτων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.2 Κατασκευή 
αθλητικών 
υποδημάτων

Κατασκευή αθλητικών υποδημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.2 Κατασκευή 
αθλητικών υποδημάτων

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

Κατασκευή υποδημάτων αντισφαίρισης (τένις), 
καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοιων 
υποδημάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.2 Κατασκευή 
αθλητικών υποδημάτων

15.20.29 Κατασκευή 
άλλων αθλητικών 
υποδημάτων, εκτός 
υποδημάτων του σκι και 
μποτών του πατινάζ

Κατασκευή άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός υποδημάτων 
του σκι και μποτών του πατινάζ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.3 Κατασκευή 
προστατευτικών και 
άλλων υποδημάτων 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή προστατευτικών και άλλων υποδημάτων 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.3 Κατασκευή 
προστατευτικών και 
άλλων υποδημάτων 
π.δ.κ.α.

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.3 Κατασκευή 
προστατευτικών και 
άλλων υποδημάτων 
π.δ.κ.α.

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή υποδημάτων 15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.3 Κατασκευή 
προστατευτικών και άλλων 
υποδημάτων π.δ.κ.α.

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

15.20.32.01 Κατασκευή 
παντοφλών, σανδαλιών 
κλπ

Κατασκευή παντοφλών, σανδαλιών κλπ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή υποδημάτων 15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.3 Κατασκευή 
προστατευτικών και άλλων 
υποδημάτων π.δ.κ.α.

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή υποδημάτων 15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.3 Κατασκευή 
προστατευτικών και άλλων 
υποδημάτων π.δ.κ.α.

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

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

Κατασκευή υποδημάτων, εκτός των αθλητικών και των 
προστατευτικών υποδημάτων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι 12 
εργάτες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.4 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

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

15.20.40 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή υποδημάτων 15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

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

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

15.20.40.01 Κατασκευή 
ειδών υποδηματοποιίας Κατασκευή ειδών υποδηματοποιίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή υποδημάτων 15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

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

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

15.20.40.02 Κατασκευή 
σολών υποδημάτων Κατασκευή σολών υποδημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή υποδημάτων 15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

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

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

15.20.40.03 Κατασκευή 
τακουνιών από κάθε 
ύλη, εκτός ξύλινων

Κατασκευή τακουνιών από κάθε ύλη, εκτός ξύλινων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή υποδημάτων 15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

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

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή υποδημάτων 15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

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

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

15.20.40.05 Κατασκευή 
φοντιών 
υποδηματοποιίας, από 
μονάδα που απασχολεί 
μέχρι δύο εργάτες

Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας, από μονάδα που απασχολεί 
μέχρι δύο εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
υποδημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής υποδημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
15. Βιομηχανία 
δέρματος και 
δερμάτινων ειδών

15.2 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20 Κατασκευή 
υποδημάτων

15.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής υποδημάτων

15.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής υποδημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής υποδημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός 
ξύλου

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10.1 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10.1 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 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10.1 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 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

Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10.2 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· ξυλόμαλλου· 
ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10.2 Παραγωγή 
ξυλείας συνεχώς 
διαμορφωμένης κατά 
μήκος οποιασδήποτε 
άκρης ή επιφάνειας· 
ξυλόμαλλου· 
ξυλάλευρου· ξυλείας σε 
πελεκούδια ή σε μόρια

16.10.21 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10.2 Παραγωγή 
ξυλείας συνεχώς 
διαμορφωμένης κατά 
μήκος οποιασδήποτε 
άκρης ή επιφάνειας· 
ξυλόμαλλου· 
ξυλάλευρου· ξυλείας σε 
πελεκούδια ή σε μόρια

16.10.22 Παραγωγή 
ξυλόμαλλου (άχυρου 
ξύλου)· ξυλάλευρου

Παραγωγή ξυλόμαλλου (άχυρου ξύλου)· ξυλάλευρου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10.2 Παραγωγή 
ξυλείας συνεχώς 
διαμορφωμένης κατά 
μήκος οποιασδήποτε 
άκρης ή επιφάνειας· 
ξυλόμαλλου· 
ξυλάλευρου· ξυλείας σε 
πελεκούδια ή σε μόρια

16.10.23 Παραγωγή 
ξυλείας σε πελεκούδια ή 
σε μόρια

Παραγωγή ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

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

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

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

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

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

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

16.10.32 Παραγωγή 
στρωτήρων (τραβερσών) 
σιδηροδρόμων ή 
τροχιοδρόμων από ξύλο, 
εμποτισμένων

Παραγωγή στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή 
τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

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

16.10.39 Παραγωγή 
άλλης ακατέργαστης 
ξυλείας, 
περιλαμβανομένων των 
σχιστών στύλων και 
πασσάλων

Παραγωγή άλλης ακατέργαστης ξυλείας, περιλαμβανομένων 
των σχιστών στύλων και πασσάλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10.9 Υπηρεσίες 
ξήρανσης, 
εμποτισμού ή χημικής 
επεξεργασίας του 
ξύλου· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής ξυλείας 
πριονισμένης και 
πλανισμένης

Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής 
επεξεργασίας του ξύλου· εργασίες υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας 
πριονισμένης και πλανισμένης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10.9 Υπηρεσίες 
ξήρανσης, εμποτισμού ή 
χημικής επεξεργασίας 
του ξύλου· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ξυλείας 
πριονισμένης και 
πλανισμένης

16.10.91 Υπηρεσίες 
ξήρανσης, εμποτισμού ή 
χημικής επεξεργασίας 
του ξύλου

Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του 
ξύλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10.9 Υπηρεσίες 
ξήρανσης, εμποτισμού ή 
χημικής επεξεργασίας του 
ξύλου· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής ξυλείας 
πριονισμένης και 
πλανισμένης

16.10.91 Υπηρεσίες 
ξήρανσης, εμποτισμού ή 
χημικής επεξεργασίας του 
ξύλου

16.10.91.01 Υπηρεσίες 
αποξήρανσης ξύλου Υπηρεσίες αποξήρανσης ξύλου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου

16.10 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου

16.10.9 Υπηρεσίες 
ξήρανσης, εμποτισμού ή 
χημικής επεξεργασίας 
του ξύλου· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ξυλείας 
πριονισμένης και 
πλανισμένης

16.10.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ξυλείας 
πριονισμένης και 
πλανισμένης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ξυλείας πριονισμένης και πλανισμένης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας 
και 
σπαρτοπλεκτικής

Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό 
και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο 
και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών 
(κόντρα-πλακέ) 
και άλλων 
πλακών με βάση 
το ξύλο

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και 
άλλων πλακών με βάση το ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών 
(κόντρα-πλακέ) και 
άλλων πλακών με 
βάση το ξύλο

16.21.1 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα 
πλακέ), επενδυμένων 
ξυλόφυλλων 
(καπλαμά) και 
παρόμοιας 
επικολλητής ξυλείας· 
μοριοσανίδων και 
παρόμοιων σανίδων 
από ξύλο ή άλλα 
ξυλώδη υλικά

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων 
ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής 
ξυλείας· μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από 
ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα-
πλακέ) και άλλων 
πλακών με βάση το 
ξύλο

16.21.1 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

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

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα-
πλακέ) και άλλων 
πλακών με βάση το 
ξύλο

16.21.1 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα 
πλακέ), επενδυμένων 
ξυλόφυλλων (καπλαμά) 
και παρόμοιας 
επικολλητής ξυλείας· 
μοριοσανίδων και 
παρόμοιων σανίδων από 
ξύλο ή άλλα ξυλώδη 
υλικά

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα-
πλακέ) και άλλων 
πλακών με βάση το 
ξύλο

16.21.1 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα 
πλακέ), επενδυμένων 
ξυλόφυλλων (καπλαμά) 
και παρόμοιας 
επικολλητής ξυλείας· 
μοριοσανίδων και 
παρόμοιων σανίδων από 
ξύλο ή άλλα ξυλώδη 
υλικά

16.21.13 Κατασκευή 
μοριοσανίδων και 
παρόμοιων σανίδων από 
ξύλο ή άλλα ξυλώδη 
υλικά

Κατασκευή μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή 
άλλα ξυλώδη υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα-
πλακέ) και άλλων 
πλακών με βάση το 
ξύλο

16.21.1 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα 
πλακέ), επενδυμένων 
ξυλόφυλλων (καπλαμά) 
και παρόμοιας 
επικολλητής ξυλείας· 
μοριοσανίδων και 
παρόμοιων σανίδων από 
ξύλο ή άλλα ξυλώδη 
υλικά

16.21.14 Κατασκευή 
πλακών-διαφραγμάτων 
από ίνες ξύλου ή άλλες 
ξυλώδεις ύλες

Κατασκευή πλακών-διαφραγμάτων από ίνες ξύλου ή άλλες 
ξυλώδεις ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών 
(κόντρα-πλακέ) και 
άλλων πλακών με 
βάση το ξύλο

16.21.2 Κατασκευή 
επενδυμένων 
ξυλόφυλλων- φύλλων 
για αντικολλητά· 
συμπυκνωμένης 
ξυλείας

Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων- φύλλων για 
αντικολλητά· συμπυκνωμένης ξυλείας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα-
πλακέ) και άλλων 
πλακών με βάση το 
ξύλο

16.21.2 Κατασκευή 
επενδυμένων 
ξυλόφυλλων- φύλλων για 
αντικολλητά· 
συμπυκνωμένης ξυλείας

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

Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων και φύλλων για 
αντικολλητά και άλλης ξυλείας πριονισμένης κατά μήκος, 
τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, πάχους <= 6mm
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα-
πλακέ) και άλλων 
πλακών με βάση το 
ξύλο

16.21.2 Κατασκευή 
επενδυμένων 
ξυλόφυλλων- φύλλων για 
αντικολλητά· 
συμπυκνωμένης ξυλείας

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών 
(κόντρα-πλακέ) και 
άλλων πλακών με 
βάση το ξύλο

16.21.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) για 
φύλλα και σανίδες· 
εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
επενδυμένων 
ξυλόφυλλων και 
σανίδων με βάση το 
ξύλο

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και 
σανίδες· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και 
σανίδων με βάση το ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα-
πλακέ) και άλλων 
πλακών με βάση το 
ξύλο

16.21.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) για φύλλα 
και σανίδες· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
επενδυμένων 
ξυλόφυλλων και σανίδων 
με βάση το ξύλο

16.21.91 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) για φύλλα 
και σανίδες

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.21 Κατασκευή 
αντικολλητών (κόντρα-
πλακέ) και άλλων 
πλακών με βάση το 
ξύλο

16.21.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) για φύλλα 
και σανίδες· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
επενδυμένων 
ξυλόφυλλων και σανίδων 
με βάση το ξύλο

16.21.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
επενδυμένων 
ξυλόφυλλων και σανίδων 
με βάση το ξύλο

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το 
ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο 
και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.22 Κατασκευή 
συναρμολογούμε
νων δαπέδων 
παρκέ

Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.22 Κατασκευή 
συναρμολογούμεν
ων δαπέδων παρκέ

16.22.1 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
σανίδων δαπέδων 
παρκέ

Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων 
παρκέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.22 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
δαπέδων παρκέ

16.22.1 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
σανίδων δαπέδων παρκέ

16.22.10 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
σανίδων δαπέδων παρκέ

Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.22 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
δαπέδων παρκέ

16.22.1 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
σανίδων δαπέδων παρκέ

16.22.10 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
σανίδων δαπέδων παρκέ

16.22.10.01 Κατασκευή 
ξύλινων παρκέτων Κατασκευή ξύλινων παρκέτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.22 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
δαπέδων παρκέ

16.22.1 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
σανίδων δαπέδων παρκέ

16.22.10 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
σανίδων δαπέδων παρκέ

16.22.10.02 Κατασκευή 
ξύλινων πατωμάτων Κατασκευή ξύλινων πατωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.22 Κατασκευή 
συναρμολογούμεν
ων δαπέδων παρκέ

16.22.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
συναρμολογούμενων 
δαπέδων παρκέ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.22 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
δαπέδων παρκέ

16.22.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
συναρμολογούμενων 
δαπέδων παρκέ

16.22.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
συναρμολογούμενων 
δαπέδων παρκέ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο 
και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή 
άλλων 
ξυλουργικών 
προϊόντων 
οικοδομικής

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων 
οικοδομικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή 
άλλων 
ξυλουργικών 
προϊόντων 
οικοδομικής

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή 
άλλων ξυλουργικών 
προϊόντων 
οικοδομικής

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή 
άλλων ξυλουργικών 
προϊόντων οικοδομικής

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

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

16.23.11.01 Κατασκευή 
ξύλινων κουφωμάτων 
γενικά

Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή 
άλλων ξυλουργικών 
προϊόντων 
οικοδομικής

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

16.23.12 Κατασκευή 
καλουπιών για 
οικοδομικό σκυρόδεμα, 
σανιδιών πετσώματος, 
από ξύλο

Κατασκευή καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, σανιδιών 
πετσώματος, από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή 
άλλων ξυλουργικών 
προϊόντων 
οικοδομικής

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

16.23.19 Κατασκευή 
τεχνουργημάτων 
λεπτοξυλουργικής και 
χονδροξυλουργικής για 
οικοδομές, από ξύλο, 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και 
χονδροξυλουργικής για οικοδομές, από ξύλο, π.δ.κ.α.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή 
άλλων 
ξυλουργικών 
προϊόντων 
οικοδομικής

16.23.2 Κατασκευή 
προκατασκευασμένω
ν ξύλινων κτιρίων

Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή 
άλλων ξυλουργικών 
προϊόντων 
οικοδομικής

16.23.2 Κατασκευή 
προκατασκευασμένων 
ξύλινων κτιρίων

16.23.20 Κατασκευή 
προκατασκευασμένων 
ξύλινων κτιρίων

Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή 
άλλων 
ξυλουργικών 
προϊόντων 
οικοδομικής

16.23.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
τεχνουργημάτων 
χονδροξυλουργικής 
και λεπτοξυλουργικής 
για οικοδομές

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων τεχνουργημάτων 
χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για 
οικοδομές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή 
άλλων ξυλουργικών 
προϊόντων 
οικοδομικής

16.23.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
τεχνουργημάτων 
χονδροξυλουργικής και 
λεπτοξυλουργικής για 
οικοδομές

16.23.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
τεχνουργημάτων 
χονδροξυλουργικής και 
λεπτοξυλουργικής για 
οικοδομές

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων τεχνουργημάτων χονδροξυλουργικής και 
λεπτοξυλουργικής για οικοδομές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο 
και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.24 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβ
ώτιων

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.24 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτι
ων

16.24.1 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιω
ν

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.24 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιω
ν

16.24.1 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.24 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιω
ν

16.24.1 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.12 Κατασκευή 
βαρελιών και προϊόντων 
βαρελοποιίας, από ξύλο

Κατασκευή βαρελιών και προϊόντων βαρελοποιίας, από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.24 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.1 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.12 Κατασκευή 
βαρελιών και προϊόντων 
βαρελοποιίας, από ξύλο

16.24.12.01 Κατασκευή 
ξύλινων βαρελιών Κατασκευή ξύλινων βαρελιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.24 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιω
ν

16.24.1 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.13 Κατασκευή 
άλλων ξύλινων 
εμπορευματοκιβωτίων 
και μερών τους

Κατασκευή άλλων ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων και μερών 
τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.24 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.1 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.13 Κατασκευή 
άλλων ξύλινων 
εμπορευματοκιβωτίων και 
μερών τους

16.24.13.01 Κατασκευή 
κουτιών από λεπτό 
ξύλο

Κατασκευή κουτιών από λεπτό ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.24 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.1 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.13 Κατασκευή 
άλλων ξύλινων 
εμπορευματοκιβωτίων και 
μερών τους

16.24.13.02 Κατασκευή 
κυψελών Κατασκευή κυψελών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.24 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτι
ων

16.24.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιω
ν

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.24 Κατασκευή 
ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιω
ν

16.24.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο 
και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων 
προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή 
ειδών από φελλό 
και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· 
κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο· 
κατασκευή ειδών 
από φελλό και 
ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο· κατασκευή 
ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο

16.29.11 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

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
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από ξύλο

16.29.11 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

16.29.11.01 Κατασκευή 
ξύλινων καλαποδιών 
και τακουνιών

Κατασκευή ξύλινων καλαποδιών και τακουνιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από ξύλο

16.29.11 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

16.29.11.02 Κατασκευή 
ξύλινων υφαντικών 
χτενιών

Κατασκευή ξύλινων υφαντικών χτενιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο· κατασκευή 
ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο

16.29.12 Κατασκευή 
επιτραπέζιων και 
μαγειρικών σκευών, από 
ξύλο

Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο· κατασκευή 
ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο

16.29.13 Κατασκευή 
ξύλινων 
ψηφιδοθετημάτων και 
ενθετικής ξύλινης 
διακόσμησης επίπλων, 
θηκών για κοσμήματα ή 
μαχαιροπίρουνα, 
αγαλματίων και άλλων 
διακοσμητικών ειδών, 
από ξύλο

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από ξύλο

16.29.13 Κατασκευή 
ξύλινων ψηφιδοθετημάτων 
και ενθετικής ξύλινης 
διακόσμησης επίπλων, 
θηκών για κοσμήματα ή 
μαχαιροπίρουνα, 
αγαλματίων και άλλων 
διακοσμητικών ειδών, από 
ξύλο

16.29.13.01 Κατασκευή 
ξύλινων ψηφιδωτών Κατασκευή ξύλινων ψηφιδωτών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο· κατασκευή 
ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από ξύλο

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

16.29.14.01 Κατασκευή 
ξύλινων κορνιζών Κατασκευή ξύλινων κορνιζών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από ξύλο

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

16.29.14.02 Κατασκευή 
ξύλινων 
κουρτινόβεργων

Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από ξύλο

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

16.29.14.03 Κατασκευή 
ξύλινων 
μικροαντικειμένων

Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από ξύλο

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

16.29.14.04 Κατασκευή 
ξύλινων σκαλών Κατασκευή ξύλινων σκαλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από ξύλο

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

16.29.14.05 Κατασκευή 
οδοντογλυφίδων Κατασκευή οδοντογλυφίδων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.1 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από ξύλο

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

16.29.14.06 Κατασκευή 
φερέτρων Κατασκευή φερέτρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και 
φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο· 
κατασκευή ειδών 
από φελλό και 
ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.2 Κατασκευή 
ειδών από φελλό, 
άχυρο ή άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής· 
ειδών 
καλαθοπλεκτικής

Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο· κατασκευή 
ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής

16.29.2 Κατασκευή ειδών 
από φελλό, άχυρο ή 
άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής· ειδών 
καλαθοπλεκτικής

16.29.21 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο· κατασκευή 
ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής

16.29.2 Κατασκευή ειδών 
από φελλό, άχυρο ή 
άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής· ειδών 
καλαθοπλεκτικής

16.29.22 Κατασκευή 
αντικειμένων από φυσικό 
φελλό

Κατασκευή αντικειμένων από φυσικό φελλό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.2 Κατασκευή ειδών 
από φελλό, άχυρο ή άλλα 
υλικά σπαρτοπλεκτικής· 
ειδών καλαθοπλεκτικής

16.29.22 Κατασκευή 
αντικειμένων από φυσικό 
φελλό

16.29.22.01 Κατασκευή 
πωμάτων από φελλό Κατασκευή πωμάτων από φελλό
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο· κατασκευή 
ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής

16.29.2 Κατασκευή ειδών 
από φελλό, άχυρο ή 
άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής· ειδών 
καλαθοπλεκτικής

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο· κατασκευή 
ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής

16.29.2 Κατασκευή ειδών 
από φελλό, άχυρο ή 
άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής· ειδών 
καλαθοπλεκτικής

16.29.24 Κατασκευή 
συσσωματωμένου 
φελλού· ειδών από 
συσσωματωμένο φελλό 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή συσσωματωμένου φελλού· ειδών από 
συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ξύλο· κατασκευή 
ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής

16.29.2 Κατασκευή ειδών 
από φελλό, άχυρο ή 
άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής· ειδών 
καλαθοπλεκτικής

16.29.25 Κατασκευή 
μεταποιημένων ειδών 
από άχυρο, σπάρτο ή 
άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής· ειδών 
καλαθοπλεκτικής

Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα 
υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.2 Κατασκευή ειδών 
από φελλό, άχυρο ή άλλα 
υλικά σπαρτοπλεκτικής· 
ειδών καλαθοπλεκτικής

16.29.25 Κατασκευή 
μεταποιημένων ειδών από 
άχυρο, σπάρτο ή άλλα 
υλικά σπαρτοπλεκτικής· 
ειδών καλαθοπλεκτικής

16.29.25.01 Κατασκευή 
κοφινιών και ψαθών Κατασκευή κοφινιών και ψαθών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2 Κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.29.2 Κατασκευή ειδών 
από φελλό, άχυρο ή άλλα 
υλικά σπαρτοπλεκτικής· 
ειδών καλαθοπλεκτικής

16.29.25 Κατασκευή 
μεταποιημένων ειδών από 
άχυρο, σπάρτο ή άλλα 
υλικά σπαρτοπλεκτικής· 
ειδών καλαθοπλεκτικής

16.29.25.02 Κατασκευή 
πλεκτών ειδών, εκτός 
από έπιπλα

Κατασκευή πλεκτών ειδών, εκτός από έπιπλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού 
και χαρτονιού

Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού 
και χαρτονιού
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού 
και χαρτονιού

17.11 Παραγωγή 
χαρτοπολτού Παραγωγή χαρτοπολτού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.11 Παραγωγή 
χαρτοπολτού

17.11.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτών από 
ξύλο ή άλλες ινώδεις 
και κυτταρινικές ύλες

Παραγωγή χαρτοπολτών από ξύλο ή άλλες ινώδεις και 
κυτταρινικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.11 Παραγωγή 
χαρτοπολτού

17.11.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτών από ξύλο 
ή άλλες ινώδεις και 
κυτταρινικές ύλες

17.11.11 Παραγωγή 
χημικού ξυλοπολτού, για 
διάλυση

Παραγωγή χημικού ξυλοπολτού, για διάλυση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.11 Παραγωγή 
χαρτοπολτού

17.11.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτών από ξύλο 
ή άλλες ινώδεις και 
κυτταρινικές ύλες

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.11 Παραγωγή 
χαρτοπολτού

17.11.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτών από ξύλο 
ή άλλες ινώδεις και 
κυτταρινικές ύλες

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.11 Παραγωγή 
χαρτοπολτού

17.11.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτών από ξύλο 
ή άλλες ινώδεις και 
κυτταρινικές ύλες

17.11.14 Παραγωγή 
μηχανικού ξυλοπολτού· 
ημιχημικού ξυλοπολτού· 
πολτών από ινώδεις 
κυτταρινικές ύλες, εκτός 
από ξύλο

Παραγωγή μηχανικού ξυλοπολτού· ημιχημικού ξυλοπολτού· 
πολτών από ινώδεις κυτταρινικές ύλες, εκτός από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.11 Παραγωγή 
χαρτοπολτού

17.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
χαρτοπολτού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαρτοπολτού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.11 Παραγωγή 
χαρτοπολτού

17.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
χαρτοπολτού

17.11.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
χαρτοπολτού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαρτοπολτού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12.1 Κατασκευή 
δημοσιογραφικού 
χαρτιού, χειροποίητου 
χαρτιού και άλλου μη 
επιχρισμένου χαρτιού 
ή χαρτονιού για 
γραφική χρήση

Κατασκευή δημοσιογραφικού χαρτιού, χειροποίητου 
χαρτιού και άλλου μη επιχρισμένου χαρτιού ή χαρτονιού 
για γραφική χρήση
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.1 Κατασκευή 
δημοσιογραφικού 
χαρτιού, χειροποίητου 
χαρτιού και άλλου μη 
επιχρισμένου χαρτιού ή 
χαρτονιού για γραφική 
χρήση

17.12.11 Κατασκευή 
δημοσιογραφικού 
χαρτιού σε κυλίνδρους ή 
σε φύλλα

Κατασκευή δημοσιογραφικού χαρτιού σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.1 Κατασκευή 
δημοσιογραφικού 
χαρτιού, χειροποίητου 
χαρτιού και άλλου μη 
επιχρισμένου χαρτιού ή 
χαρτονιού για γραφική 
χρήση

17.12.12 Κατασκευή 
χειροποίητου χαρτιού και 
χαρτονιού

Κατασκευή χειροποίητου χαρτιού και χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.1 Κατασκευή 
δημοσιογραφικού 
χαρτιού, χειροποίητου 
χαρτιού και άλλου μη 
επιχρισμένου χαρτιού ή 
χαρτονιού για γραφική 
χρήση

17.12.13 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού 
που χρησιμοποιείται ως 
βάση για 
φωτοευαίσθητο, 
θερμοευαίσθητο ή 
ηλεκτροευαίσθητο χαρτί· 
χαρτιού αποτυπωτικής 
βάσης· βάσης χαρτιού 
ταπετσαρίας

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται ως 
βάση για φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο 
χαρτί· χαρτιού αποτυπωτικής βάσης· βάσης χαρτιού 
ταπετσαρίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.1 Κατασκευή 
δημοσιογραφικού 
χαρτιού, χειροποίητου 
χαρτιού και άλλου μη 
επιχρισμένου χαρτιού ή 
χαρτονιού για γραφική 
χρήση

17.12.14 Κατασκευή 
άλλου χαρτιού και 
χαρτονιού για γραφική 
χρήση

Κατασκευή άλλου χαρτιού και χαρτονιού για γραφική χρήση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12.2 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.2 Κατασκευή 
υλικού χαρτοποιίας για 
χαρτί υγείας ή χαρτί 
καθαρισμού προσώπου, 
χαρτοπετσετών κάθε 
είδους, χαρτοβάμβακα 
και επίπεδων 
επιφανειών από ίνες 
κυτταρίνης

17.12.20 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
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12.3 Κατασκευή 
χαρτονιού για κιβώτια Κατασκευή χαρτονιού για κιβώτια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.3 Κατασκευή 
χαρτονιού για κιβώτια

17.12.31 Κατασκευή 
χονδρού χαρτιού 
περιτυλίγματος 
(kraftliner), μη 
λευκασμένου, μη 
επιχρισμένου

Κατασκευή χονδρού χαρτιού περιτυλίγματος (kraftliner), μη 
λευκασμένου, μη επιχρισμένου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.3 Κατασκευή 
χαρτονιού για κιβώτια

17.12.32 Κατασκευή 
χονδρού χαρτιού 
περιτυλίγματος του 
τύπου white top 
kraftliner· επιχρισμένου 
χονδρού χαρτιού 
περιτυλίγματος 
(kraftliner)

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.3 Κατασκευή 
χαρτονιού για κιβώτια

17.12.33 Κατασκευή 
ημιχημικού αυλακωτού 
χαρτιού

Κατασκευή ημιχημικού αυλακωτού χαρτιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.3 Κατασκευή 
χαρτονιού για κιβώτια

17.12.34 Κατασκευή 
ανακυκλωμένου 
αυλακωτού χαρτιού και 
άλλου αυλακωτού 
χαρτιού

Κατασκευή ανακυκλωμένου αυλακωτού χαρτιού και άλλου 
αυλακωτού χαρτιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.3 Κατασκευή 
χαρτονιού για κιβώτια

17.12.35 Κατασκευή 
πολύπτυχου χαρτιού 
testliner 

(ανακυκλωμένων ινών)

Κατασκευή πολύπτυχου χαρτιού testliner (ανακυκλωμένων 
ινών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12.4 Κατασκευή μη 
επιχρισμένου χαρτιού Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.4 Κατασκευή μη 
επιχρισμένου χαρτιού

17.12.41 Κατασκευή μη 
επιχρισμένου χαρτιού 
κραφτ · χαρτιού κραφτ 
για σάκους, τύπου παπιέ 
γκοφρέ ή κυματοειδούς

Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτιού κραφτ · χαρτιού κραφτ για 
σάκους, τύπου παπιέ γκοφρέ ή κυματοειδούς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.4 Κατασκευή μη 
επιχρισμένου χαρτιού

17.12.42 Κατασκευή 
χαρτιού θειωμένου 
συσκευασίας και άλλου 
μη επιχρισμένου χαρτιού 
(άλλου από εκείνο που 
χρησιμοποιείται για τη 
γραφή, την εκτύπωση ή 
άλλους γραφικούς 
σκοπούς)

Κατασκευή χαρτιού θειωμένου συσκευασίας και άλλου μη 
επιχρισμένου χαρτιού (άλλου από εκείνο που χρησιμοποιείται 
για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.4 Κατασκευή μη 
επιχρισμένου χαρτιού

17.12.43 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού 
για διηθήσεις· 
πιληματοειδούς 
(τσόχινου) χαρτιού

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού για διηθήσεις· 
πιληματοειδούς (τσόχινου) χαρτιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.4 Κατασκευή μη 
επιχρισμένου χαρτιού

17.12.44 Κατασκευή 
τσιγαρόχαρτου, που δεν 
έχει κοπεί στις κανονικές 
διαστάσεις ή σε μορφή 
φυλλαδίων ή σωλήνων

Κατασκευή τσιγαρόχαρτου, που δεν έχει κοπεί στις κανονικές 
διαστάσεις ή σε μορφή φυλλαδίων ή σωλήνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12.5 Κατασκευή μη 
επιχρισμένου 
χαρτονιού (άλλου από 
εκείνο που 
χρησιμοποιείται για 
τη γραφή, την 
εκτύπωση ή άλλους 
γραφικούς σκοπούς)

Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτονιού (άλλου από 
εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση 
ή άλλους γραφικούς σκοπούς)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.5 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

Κατασκευή μη επιχρισμένου, εσωτερικού γκρίζου χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.5 Κατασκευή μη 
επιχρισμένου χαρτονιού 
(άλλου από εκείνο που 
χρησιμοποιείται για τη 
γραφή, την εκτύπωση ή 
άλλους γραφικούς 
σκοπούς)

17.12.59 Κατασκευή 
άλλου μη επιχρισμένου 
χαρτονιού

Κατασκευή άλλου μη επιχρισμένου χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12.6 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
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.6 Κατασκευή 
περγαμηνοειδούς 
χαρτιού, αδιάβροχου 
χαρτιού (λαδόχαρτου), 
διαφανούς χαρτιού 
αντιγραφής και χαρτιού 
γκλασέ και άλλων 
στιλπνών διαφανών ή 
ημιδιαφανών χαρτιών

17.12.60 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου 
χαρτιού και χαρτονιού

Κατασκευή επεξεργασμένου χαρτιού και χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12.71 Κατασκευή 
σύνθετου χαρτιού και 
χαρτονιού μη 
επιχρισμένου 
επιφανειακά ή 
εμποτισμένου

Κατασκευή σύνθετου χαρτιού και χαρτονιού μη επιχρισμένου 
επιφανειακά ή εμποτισμένου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12.72 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού 
τύπου παπιέ γκοφρέ 
κυματοειδούς, 
ανάγλυφου ή διάτρητου 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού τύπου παπιέ γκοφρέ 
κυματοειδούς, ανάγλυφου ή διάτρητου π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12.73 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού 
που χρησιμοποιείται για 
γραφή, εκτύπωση ή 
άλλες γραφικές τέχνες, 
επιχρισμένου με καολίνη 
ή με άλλες ανόργανες 
ουσίες

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για 
γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες, επιχρισμένου με 
καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12.74 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 χαρτιού κραφτ (εκτός από το είδος που 
χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές 
τέχνες), επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12.75 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 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12.76 Κατασκευή 
αποτυπωτικού χαρτιού 
(καρμπόν), 
αυτοαντιγραφικού 
χαρτιού και άλλων 
χαρτιών για αντιγραφή ή 
μεταφορά κειμένων, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα, 
πλάτους > 36 cm

Κατασκευή αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν), 
αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή 
μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, πλάτους > 36 
cm

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12.77 Κατασκευή 
χαρτιού, χαρτονιού, 
χαρτοβάμβακα και 
ρολών από ίνες 
κυτταρίνης, 
επιχρισμένων, 
εμποτισμένων, 
επενδυμένων, με 
έγχρωμη ή τυπωμένη 
επιφάνεια, σε κυλίνδρους 
ή σε φύλλα

Κατασκευή χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και ρολών από 
ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένων, εμποτισμένων, επενδυμένων, με 
έγχρωμη ή τυπωμένη επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12.77 Κατασκευή 
χαρτιού, χαρτονιού, 
χαρτοβάμβακα και ρολών 
από ίνες κυτταρίνης, 
επιχρισμένων, 
εμποτισμένων, 
επενδυμένων, με έγχρωμη 
ή τυπωμένη επιφάνεια, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα

17.12.77.01 Κατασκευή 
παραφινόχαρτου και 
γομμαρισμένου χαρτιού

Κατασκευή παραφινόχαρτου και γομμαρισμένου χαρτιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12.77 Κατασκευή 
χαρτιού, χαρτονιού, 
χαρτοβάμβακα και ρολών 
από ίνες κυτταρίνης, 
επιχρισμένων, 
εμποτισμένων, 
επενδυμένων, με έγχρωμη 
ή τυπωμένη επιφάνεια, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα

17.12.77.02 Κατασκευή 
χαρτιού κατάλληλου για 
μονωτικό υλικό

Κατασκευή χαρτιού κατάλληλου για μονωτικό υλικό
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12.78 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 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.7 Κατασκευή 
επεξεργασμένου χαρτιού 
και χαρτονιού

17.12.79 Κατασκευή 
άλλου 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· 
κατασκευή χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής χαρτιού 
και χαρτονιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.1 Παραγωγή 
χαρτοπολτού· κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12 Κατασκευή 
χαρτιού και χαρτονιού

17.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού

17.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή 
ειδών από χαρτί και 
χαρτόνι

Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς 
χαρτιού και 
χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβ
ώτιων από χαρτί 
και χαρτόνι

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού 
και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς 
χαρτιού και 
χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτι
ων από χαρτί και 
χαρτόνι

17.21.1 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού 
και χαρτονιού και 
κιβωτίων από χαρτί 
και χαρτόνι

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 
κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού 
και χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτιω
ν από χαρτί και 
χαρτόνι

17.21.1 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού και 
χαρτονιού και κιβωτίων 
από χαρτί και χαρτόνι

17.21.11 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού σε 
κυλίνδρους ή φύλλα

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού σε κυλίνδρους ή φύλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού 
και χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτιω
ν από χαρτί και 
χαρτόνι

17.21.1 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού και 
χαρτονιού και κιβωτίων 
από χαρτί και χαρτόνι

17.21.12 Κατασκευή 
σάκων και τσαντών από 
χαρτί

Κατασκευή σάκων και τσαντών από χαρτί

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού 
και χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτιων 
από χαρτί και χαρτόνι

17.21.1 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού και 
χαρτονιού και κιβωτίων 
από χαρτί και χαρτόνι

17.21.12 Κατασκευή 
σάκων και τσαντών από 
χαρτί

17.21.12.01 Κατασκευή 
αλευρόσακων από 
χαρτί

Κατασκευή αλευρόσακων από χαρτί

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού 
και χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτιω
ν από χαρτί και 
χαρτόνι

17.21.1 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού και 
χαρτονιού και κιβωτίων 
από χαρτί και χαρτόνι

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού 
και χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτιω
ν από χαρτί και 
χαρτόνι

17.21.1 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού και 
χαρτονιού και κιβωτίων 
από χαρτί και χαρτόνι

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού 
και χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτιων 
από χαρτί και χαρτόνι

17.21.1 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού και 
χαρτονιού και κιβωτίων 
από χαρτί και χαρτόνι

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

17.21.14.01 Κατασκευή 
πτυσσόμενων κιβώτιων 
από χαρτόνι

Κατασκευή πτυσσόμενων κιβώτιων από χαρτόνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού 
και χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτιων 
από χαρτί και χαρτόνι

17.21.1 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού και 
χαρτονιού και κιβωτίων 
από χαρτί και χαρτόνι

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

17.21.14.02 Κατασκευή 
άλλων κουτιών από 
χαρτί ή χαρτόνι

Κατασκευή άλλων κουτιών από χαρτί ή χαρτόνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού 
και χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτιω
ν από χαρτί και 
χαρτόνι

17.21.1 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού και 
χαρτονιού και κιβωτίων 
από χαρτί και χαρτόνι

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

Κατασκευή κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, 
κουτιών αρχειοθέτησης και παρόμοιων ειδών που 
χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κλπ από χαρτί
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς 
χαρτιού και 
χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτι
ων από χαρτί και 
χαρτόνι

17.21.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
κυματοειδούς χαρτιού 
και χαρτονιού και 
κιβωτίων από χαρτί 
και χαρτόνι

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 
κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.21 Κατασκευή 
κυματοειδούς χαρτιού 
και χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτιω
ν από χαρτί και 
χαρτόνι

17.21.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
κυματοειδούς χαρτιού και 
χαρτονιού και κιβωτίων 
από χαρτί και χαρτόνι

17.21.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
κυματοειδούς χαρτιού και 
χαρτονιού και κιβωτίων 
από χαρτί και χαρτόνι

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων 
από χαρτί και χαρτόνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.22 Κατασκευή 
χάρτινων ειδών 
οικιακής χρήσης, 
ειδών υγιεινής 
και ειδών 
τουαλέτας

Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, 
ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.22 Κατασκευή 
χάρτινων ειδών 
οικιακής χρήσης, 
ειδών υγιεινής και 
ειδών τουαλέτας

17.22.1 Κατασκευή 
χαρτιού οικιακής 
χρήσης και χαρτιού 
υγείας και προϊόντων 
από χαρτί

Κατασκευή χαρτιού οικιακής χρήσης και χαρτιού υγείας 
και προϊόντων από χαρτί

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.22 Κατασκευή 
χάρτινων ειδών 
οικιακής χρήσης, 
ειδών υγιεινής και 
ειδών τουαλέτας

17.22.1 Κατασκευή 
χαρτιού οικιακής χρήσης 
και χαρτιού υγείας και 
προϊόντων από χαρτί

17.22.11 Κατασκευή 
χαρτιού υγείας, 
χαρτομάντιλων, 
μαντιλιών και πετσετών 
καθαρισμού προσώπου, 
τραπεζομάντιλων και 
πετσετών φαγητού από 
χαρτοπολτό, χαρτί, 
χαρτοβάμβακα ή 
επίπεδες επιφάνειες 
ινών κυτταρίνης

Κατασκευή χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και 
πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και 
πετσετών φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή 
επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.22 Κατασκευή 
χάρτινων ειδών 
οικιακής χρήσης, 
ειδών υγιεινής και 
ειδών τουαλέτας

17.22.1 Κατασκευή 
χαρτιού οικιακής χρήσης 
και χαρτιού υγείας και 
προϊόντων από χαρτί

17.22.12 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.22 Κατασκευή 
χάρτινων ειδών 
οικιακής χρήσης, 
ειδών υγιεινής και 
ειδών τουαλέτας

17.22.1 Κατασκευή 
χαρτιού οικιακής χρήσης 
και χαρτιού υγείας και 
προϊόντων από χαρτί

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.22 Κατασκευή 
χάρτινων ειδών 
οικιακής χρήσης, 
ειδών υγιεινής και 
ειδών τουαλέτας

17.22.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
οικιακής χρήσης, 
υγειονομικών ειδών 
και ειδών τουαλέτας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης, υγειονομικών ειδών 
και ειδών τουαλέτας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.22 Κατασκευή 
χάρτινων ειδών 
οικιακής χρήσης, 
ειδών υγιεινής και 
ειδών τουαλέτας

17.22.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
οικιακής χρήσης, 
υγειονομικών ειδών και 
ειδών τουαλέτας

17.22.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
οικιακής χρήσης, 
υγειονομικών ειδών και 
ειδών τουαλέτας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης, υγειονομικών ειδών και 
ειδών τουαλέτας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.23 Κατασκευή 
ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.23 Κατασκευή 
ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.1 Κατασκευή 
ειδών χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.23 Κατασκευή 
ειδών χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.1 Κατασκευή ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.11 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.23 Κατασκευή 
ειδών χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.1 Κατασκευή ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.12 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.23 Κατασκευή ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.1 Κατασκευή ειδών 
χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.23.12 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

17.23.12.01 Κατασκευή 
φακέλων Κατασκευή φακέλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.23 Κατασκευή 
ειδών χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.1 Κατασκευή ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

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

Κατασκευή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, 
εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, 
από χαρτί ή χαρτόνι
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.23 Κατασκευή 
ειδών χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.1 Κατασκευή ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.23 Κατασκευή ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.1 Κατασκευή ειδών 
χαρτοπωλείου (χαρτικών)

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

Υπηρεσίες γραμμογράφησης χάρτου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.23 Κατασκευή 
ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.23 Κατασκευή 
ειδών χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.23.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.24 Κατασκευή 
χαρτιού για 
επενδύσεις 
τοίχων 
(ταπετσαρίας)

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων 
(ταπετσαρίας)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.24 Κατασκευή 
χαρτιού για 
επενδύσεις τοίχων 
(ταπετσαρίας)

17.24.1 Κατασκευή 
χαρτιού για 
επενδύσεις τοίχων 
(ταπετσαρίας)

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων 
(ταπετσαρίας)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.24 Κατασκευή 
χαρτιού για 
επενδύσεις τοίχων 
(ταπετσαρίας)

17.24.1 Κατασκευή 
χαρτιού για επενδύσεις 
τοίχων (ταπετσαρίας)

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.24 Κατασκευή 
χαρτιού για 
επενδύσεις τοίχων 
(ταπετσαρίας)

17.24.1 Κατασκευή 
χαρτιού για επενδύσεις 
τοίχων (ταπετσαρίας)

17.24.12 Κατασκευή 
επενδύσεων τοίχων από 
υφαντικές ύλες

Κατασκευή επενδύσεων τοίχων από υφαντικές ύλες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.24 Κατασκευή 
χαρτιού για 
επενδύσεις τοίχων 
(ταπετσαρίας)

17.24.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής χαρτιού 
ταπετσαρίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαρτιού ταπετσαρίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.24 Κατασκευή 
χαρτιού για 
επενδύσεις τοίχων 
(ταπετσαρίας)

17.24.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαρτιού 
ταπετσαρίας

17.24.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαρτιού 
ταπετσαρίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαρτιού ταπετσαρίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.29.1 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.29.1 Κατασκευή 
άλλων ειδών από χαρτί 
και χαρτόνι

17.29.11 Κατασκευή 
ετικετών από χαρτί ή 
χαρτόνι

Κατασκευή ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.29.1 Κατασκευή 
άλλων ειδών από χαρτί 
και χαρτόνι

17.29.12 Κατασκευή 
διηθητικών δεσμών, 
πλακών και φύλλων, από 
χαρτοπολτό

Κατασκευή διηθητικών δεσμών, πλακών και φύλλων, από 
χαρτοπολτό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.29.1 Κατασκευή 
άλλων ειδών από χαρτί 
και χαρτόνι

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.29.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
ειδών από χαρτί και 
χαρτόνι

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17. Χαρτοποιία και 
κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.2 Κατασκευή ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
χαρτί και χαρτόνι

17.29.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

17.29.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών 
από χαρτί και χαρτόνι

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή 
χημικών ουσιών και 
προϊόντων

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.11 Παραγωγή 
βιομηχανικών 
αερίων

Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.11 Παραγωγή 
βιομηχανικών 
αερίων

20.11.1 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.11 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων

20.11.1 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων

20.11.11 Παραγωγή 
υδρογόνου, αργού, 
σπάνιων αερίων, άζωτου 
και οξυγόνου

Παραγωγή υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, άζωτου και 
οξυγόνου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.11 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων

20.11.1 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων

20.11.11 Παραγωγή 
υδρογόνου, αργού, 
σπάνιων αερίων, άζωτου 
και οξυγόνου

20.11.11.01 Παραγωγή 
μειγμάτων 
βιομηχανικών αερίων

Παραγωγή μειγμάτων βιομηχανικών αερίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.11 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων

20.11.1 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων

20.11.11 Παραγωγή 
υδρογόνου, αργού, 
σπάνιων αερίων, άζωτου 
και οξυγόνου

20.11.11.02 Παραγωγή 
οξυγόνου Παραγωγή οξυγόνου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.11 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων

20.11.1 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων

20.11.13 Παραγωγή 
υγρού και πεπιεσμένου 
αέρα

Παραγωγή υγρού και πεπιεσμένου αέρα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.11 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων

20.11.1 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων

20.11.13 Παραγωγή υγρού 
και πεπιεσμένου αέρα

20.11.13.01 Υπηρεσίες 
πεπιεσμένου αέρα που 
διανέμεται με αγωγούς

Υπηρεσίες πεπιεσμένου αέρα που διανέμεται με αγωγούς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.11 Παραγωγή 
βιομηχανικών 
αερίων

20.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
βιομηχανικών αερίων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής βιομηχανικών αερίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.11 Παραγωγή 
βιομηχανικών αερίων

20.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
βιομηχανικών αερίων

20.11.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
βιομηχανικών αερίων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής βιομηχανικών αερίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών Παραγωγή χρωστικών υλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών

20.12.1 Παραγωγή 
οξείδιων, 
υπεροξείδιων και 
υδροξείδιων

Παραγωγή οξείδιων, υπεροξείδιων και υδροξείδιων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών

20.12.1 Παραγωγή 
οξείδιων, υπεροξείδιων 
και υδροξείδιων

20.12.11 Παραγωγή 
οξείδιου και 
υπεροξείδιου του 
ψευδάργυρου· οξείδιων 
του τιτάνιου

Παραγωγή οξείδιου και υπεροξείδιου του ψευδάργυρου· 
οξείδιων του τιτάνιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών

20.12.1 Παραγωγή 
οξείδιων, υπεροξείδιων 
και υδροξείδιων

20.12.12 Παραγωγή 
οξείδιων και υδροξείδιων 
του χρωμίου, του 
μαγγάνιου, του μολύβδου 
και του χαλκού

Παραγωγή οξείδιων και υδροξείδιων του χρωμίου, του 
μαγγάνιου, του μολύβδου και του χαλκού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών

20.12.1 Παραγωγή 
οξείδιων, υπεροξείδιων 
και υδροξείδιων

20.12.19 Παραγωγή 
άλλων μεταλλικών 
οξείδιων, υδροξείδιων 
και υπεροξείδιων

Παραγωγή άλλων μεταλλικών οξείδιων, υδροξείδιων και 
υπεροξείδιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών

20.12.2 Παραγωγή 
δεψικών ή βαφικών 
εκχυλισμάτων· 
ταννινών και των 
παράγωγών τους· 
χρωστικών υλών 
π.δ.κ.α.

Παραγωγή δεψικών ή βαφικών εκχυλισμάτων· ταννινών 
και των παράγωγών τους· χρωστικών υλών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών

20.12.2 Παραγωγή 
δεψικών ή βαφικών 
εκχυλισμάτων· ταννινών 
και των παράγωγών 
τους· χρωστικών υλών 
π.δ.κ.α.

20.12.21 Παραγωγή 
συνθετικών οργανικών 
χρωστικών υλών και 
παρασκευασμάτων που 
βασίζονται σε αυτές· 
οργανικών συνθετικών 
προϊόντων, των τύπων 
εκείνων που 
χρησιμοποιούνται ως 
παράγοντες τόνωσης 
του φθορισμού ή ως 
φωτοφόρα· χρωστικών 
λακών και 
παρασκευασμάτων που 
βασίζονται σε αυτές

Παραγωγή συνθετικών οργανικών χρωστικών υλών και 
παρασκευασμάτων που βασίζονται σε αυτές· οργανικών 
συνθετικών προϊόντων, των τύπων εκείνων που 
χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή 
ως φωτοφόρα· χρωστικών λακών και παρασκευασμάτων που 
βασίζονται σε αυτές
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών

20.12.2 Παραγωγή 
δεψικών ή βαφικών 
εκχυλισμάτων· ταννινών 
και των παράγωγών 
τους· χρωστικών υλών 
π.δ.κ.α.

20.12.22 Παραγωγή 
δεψικών εκχυλισμάτων 
φυτικής προέλευσης· 
ταννινών και των 
αλάτων, αιθέρων, 
εστέρων και άλλων 
παραγώγων τους· 
χρωστικών υλών φυτικής 
ή ζωικής προέλευσης

Παραγωγή δεψικών εκχυλισμάτων φυτικής προέλευσης· 
ταννινών και των αλάτων, αιθέρων, εστέρων και άλλων 
παραγώγων τους· χρωστικών υλών φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών

20.12.2 Παραγωγή 
δεψικών ή βαφικών 
εκχυλισμάτων· ταννινών 
και των παράγωγών 
τους· χρωστικών υλών 
π.δ.κ.α.

20.12.23 Παραγωγή 
δεψικών συνθετικών 
οργανικών προϊόντων· 
δεψικών ανόργανων 
προϊόντων· δεψικών 
παρασκευασμάτων· 
ενζυματικών 
παρασκευασμάτων για 
την προεργασία της 
δέψης

Παραγωγή δεψικών συνθετικών οργανικών προϊόντων· 
δεψικών ανόργανων προϊόντων· δεψικών παρασκευασμάτων· 
ενζυματικών παρασκευασμάτων για την προεργασία της δέψης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών

20.12.2 Παραγωγή 
δεψικών ή βαφικών 
εκχυλισμάτων· ταννινών 
και των παράγωγών 
τους· χρωστικών υλών 
π.δ.κ.α.

20.12.24 Παραγωγή 
χρωστικών υλών 
π.δ.κ.α.· ανόργανων 
προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται ως 
φωτοφόρα

Παραγωγή χρωστικών υλών π.δ.κ.α.· ανόργανων προϊόντων 
που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών

20.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
χρωμάτων και 
χρωστικών υλών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.12 Παραγωγή 
χρωστικών υλών

20.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων 
και χρωστικών υλών

20.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων 
και χρωστικών υλών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων 
ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών 
ουσιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.1 Παραγωγή 
εμπλουτισμένου 
ουράνιου και 
πλουτώνιου· 
εξαντλημένου 
ουράνιου και θόριου· 
άλλων ραδιενεργών 
στοιχείων

Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου· 
εξαντλημένου ουράνιου και θόριου· άλλων ραδιενεργών 
στοιχείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.1 Παραγωγή 
εμπλουτισμένου 
ουράνιου και 
πλουτώνιου· 
εξαντλημένου ουράνιου 
και θόριου· άλλων 
ραδιενεργών στοιχείων

20.13.11 Παραγωγή 
εμπλουτισμένου 
ουράνιου και 
πλουτώνιου και των 
ενώσεων τους

Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου και των 
ενώσεων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.1 Παραγωγή 
εμπλουτισμένου 
ουράνιου και 
πλουτώνιου· 
εξαντλημένου ουράνιου 
και θόριου· άλλων 
ραδιενεργών στοιχείων

20.13.12 Παραγωγή 
εξαντλημένου ουράνιου 
και θόριου και των 
ενώσεων τους

Παραγωγή εξαντλημένου ουράνιου και θόριου και των ενώσεων 
τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.1 Παραγωγή 
εμπλουτισμένου 
ουράνιου και 
πλουτώνιου· 
εξαντλημένου ουράνιου 
και θόριου· άλλων 
ραδιενεργών στοιχείων

20.13.13 Παραγωγή 
άλλων ραδιενεργών 
στοιχείων, ισότοπων και 
ενώσεων τους· 
κραμάτων, διασπορών, 
κεραμικών προϊόντων 
και μειγμάτων που 
περιέχουν αυτά τα 
στοιχεία, ισότοπων ή 
ενώσεων

Παραγωγή άλλων ραδιενεργών στοιχείων, ισότοπων και 
ενώσεων τους· κραμάτων, διασπορών, κεραμικών προϊόντων 
και μειγμάτων που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπων ή 
ενώσεων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.1 Παραγωγή 
εμπλουτισμένου 
ουράνιου και 
πλουτώνιου· 
εξαντλημένου ουράνιου 
και θόριου· άλλων 
ραδιενεργών στοιχείων

20.13.14 Παραγωγή 
καυσίμων στοιχείων 
(κασετών), που δεν 
έχουν ακτινοβοληθεί, για 
πυρηνικούς 
αντιδραστήρες

Παραγωγή καυσίμων στοιχείων (κασετών), που δεν έχουν 
ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.2 Παραγωγή 
χημικών στοιχείων 
π.δ.κ.α.· ανόργανων 
οξέων και ενώσεων

Παραγωγή χημικών στοιχείων π.δ.κ.α.· ανόργανων 
οξέων και ενώσεων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.2 Παραγωγή 
χημικών στοιχείων 
π.δ.κ.α.· ανόργανων 
οξέων και ενώσεων

20.13.21 Παραγωγή 
μεταλλοειδών Παραγωγή μεταλλοειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.2 Παραγωγή 
χημικών στοιχείων 
π.δ.κ.α.· ανόργανων 
οξέων και ενώσεων

20.13.22 Παραγωγή 
αλογονωμένων ή 
θειούχων ενώσεων των 
μη μεταλλικών στοιχείων

Παραγωγή αλογονωμένων ή θειούχων ενώσεων των μη 
μεταλλικών στοιχείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.2 Παραγωγή 
χημικών στοιχείων 
π.δ.κ.α.· ανόργανων 
οξέων και ενώσεων

20.13.23 Παραγωγή 
μετάλλων αλκαλίων ή 
αλκαλικών γαιών· 
μετάλλων σπανίων 
γαιών, σκάνδιου και 
ύττριου· υδράργυρου

Παραγωγή μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μετάλλων 
σπανίων γαιών, σκάνδιου και ύττριου· υδράργυρου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.2 Παραγωγή 
χημικών στοιχείων 
π.δ.κ.α.· ανόργανων 
οξέων και ενώσεων

20.13.24 Παραγωγή 
υδροχλώριου· διθειικού 
οξέως· διφωσφορικού 
πεντοξείδιου· άλλων 
ανόργανων οξέων· 
διοξείδιου του πυρίτιου 
και του θείου

Παραγωγή υδροχλώριου· διθειικού οξέως· διφωσφορικού 
πεντοξείδιου· άλλων ανόργανων οξέων· διοξείδιου του πυρίτιου 
και του θείου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.2 Παραγωγή 
χημικών στοιχείων 
π.δ.κ.α.· ανόργανων 
οξέων και ενώσεων

20.13.25 Παραγωγή 
οξείδιων, υδροξείδιων 
και υπεροξείδιων· 
υδραζίνης και 
υδροξυλαμίνης και 
ανόργανων αλάτων τους

Παραγωγή οξείδιων, υδροξείδιων και υπεροξείδιων· υδραζίνης 
και υδροξυλαμίνης και ανόργανων αλάτων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.3 Παραγωγή 
αλογονωμένων 
μετάλλων· 
υποχλωριωδών, 
χλωρικών και 
υπερχλωρικών

Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων· υποχλωριωδών, 
χλωρικών και υπερχλωρικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.3 Παραγωγή 
αλογονωμένων 
μετάλλων· 
υποχλωριωδών, 
χλωρικών και 
υπερχλωρικών

20.13.31 Παραγωγή 
αλογονωμένων μετάλλων Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.3 Παραγωγή 
αλογονωμένων 
μετάλλων· 
υποχλωριωδών, 
χλωρικών και 
υπερχλωρικών

20.13.32 Παραγωγή 
υποχλωριωδών, 
χλωρικών και 
υπερχλωρικών

Παραγωγή υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.4 Παραγωγή 
σουλφιδίων, θειικών 
αλάτων· νιτρικών, 
φωσφορικών και 
ανθρακικών αλάτων

Παραγωγή σουλφιδίων, θειικών αλάτων· νιτρικών, 
φωσφορικών και ανθρακικών αλάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.4 Παραγωγή 
σουλφιδίων, θειικών 
αλάτων· νιτρικών, 
φωσφορικών και 
ανθρακικών αλάτων

20.13.41 Παραγωγή 
σουλφιδίων, θειωδών και 
θειικών αλάτων

Παραγωγή σουλφιδίων, θειωδών και θειικών αλάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.4 Παραγωγή 
σουλφιδίων, θειικών 
αλάτων· νιτρικών, 
φωσφορικών και 
ανθρακικών αλάτων

20.13.42 Παραγωγή 
φωσφινικών, 
φωσφονικών, 
φωσφορικών, 
πολυφωσφορικών 
αλάτων και νιτρικών 
αλάτων (εκτός του 
κάλιου)

Παραγωγή φωσφινικών, φωσφονικών, φωσφορικών, 
πολυφωσφορικών αλάτων και νιτρικών αλάτων (εκτός του 
κάλιου)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.4 Παραγωγή 
σουλφιδίων, θειικών 
αλάτων· νιτρικών, 
φωσφορικών και 
ανθρακικών αλάτων

20.13.43 Παραγωγή 
ανθρακικών αλάτων Παραγωγή ανθρακικών αλάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.5 Παραγωγή 
αλάτων άλλων 
μετάλλων

Παραγωγή αλάτων άλλων μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.5 Παραγωγή 
αλάτων άλλων μετάλλων

20.13.51 Παραγωγή 
αλάτων οξομεταλλικών ή 
υπεροξομεταλλικών 
οξέων· κολλοειδών 
πολύτιμων μετάλλων

Παραγωγή αλάτων οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών 
οξέων· κολλοειδών πολύτιμων μετάλλων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.5 Παραγωγή 
αλάτων άλλων μετάλλων

20.13.52 Παραγωγή 
ανόργανων ενώσεων 
π.δ.κ.α., 
συμπεριλαμβανομένου 
του αποσταγμένου 
νερού· αμαλγαμάτων, 
εκτός των αμαλγαμάτων 
των πολύτιμων 
μετάλλων

Παραγωγή ανόργανων ενώσεων π.δ.κ.α., 
συμπεριλαμβανομένου του αποσταγμένου νερού· 
αμαλγαμάτων, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων 
μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.6 Παραγωγή 
άλλων βασικών 
ανόργανων χημικών 
ουσιών

Παραγωγή άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.6 Παραγωγή άλλων 
βασικών ανόργανων 
χημικών ουσιών

20.13.61 Παραγωγή 
ισότοπων π.δ.κ.α. και 
των ενώσεών τους 
(συμπεριλαμβανομένου 
του βαρέως ύδατος)

Παραγωγή ισότοπων π.δ.κ.α. και των ενώσεών τους 
(συμπεριλαμβανομένου του βαρέως ύδατος)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.6 Παραγωγή άλλων 
βασικών ανόργανων 
χημικών ουσιών

20.13.62 Παραγωγή 
κυανίδιων, οξείδιων των 
κυανίδιων και 
σύμπλοκων κυανίδιων· 
κροτικών, κυανικών και 
θειοκυανικών αλάτων· 
πυριτικών αλάτων· 
βορικών αλάτων· 
υπερβορικών αλάτων· 
άλλων αλάτων 
ανόργανων οξέων ή 
υπεροξέων

Παραγωγή κυανίδιων, οξείδιων των κυανίδιων και σύμπλοκων 
κυανίδιων· κροτικών, κυανικών και θειοκυανικών αλάτων· 
πυριτικών αλάτων· βορικών αλάτων· υπερβορικών αλάτων· 
άλλων αλάτων ανόργανων οξέων ή υπεροξέων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.6 Παραγωγή άλλων 
βασικών ανόργανων 
χημικών ουσιών

20.13.63 Παραγωγή 
υπεροξείδιου του 
υδρογόνου

Παραγωγή υπεροξείδιου του υδρογόνου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.6 Παραγωγή άλλων 
βασικών ανόργανων 
χημικών ουσιών

20.13.64 Παραγωγή 
φωσφιδίων, καρβιδίων, 
υδριδίων, νιτριδίων, 
αζωτιδίων, πυριτιδίων 
και βοριδίων

Παραγωγή φωσφιδίων, καρβιδίων, υδριδίων, νιτριδίων, 
αζωτιδίων, πυριτιδίων και βοριδίων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.6 Παραγωγή άλλων 
βασικών ανόργανων 
χημικών ουσιών

20.13.65 Παραγωγή 
ενώσεων μετάλλων 
σπάνιων γαιών, ύττριου 
ή σκάνδιου

Παραγωγή ενώσεων μετάλλων σπάνιων γαιών, ύττριου ή 
σκάνδιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.6 Παραγωγή άλλων 
βασικών ανόργανων 
χημικών ουσιών

20.13.66 Παραγωγή 
θείου, με εξαίρεση αυτού 
που παράγεται με 
εξάχνωση, με 
κατακρήμνιση, καθώς και 
του κολλοειδούς

Παραγωγή θείου, με εξαίρεση αυτού που παράγεται με 
εξάχνωση, με κατακρήμνιση, καθώς και του κολλοειδούς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.6 Παραγωγή άλλων 
βασικών ανόργανων 
χημικών ουσιών

20.13.67 Παραγωγή 
φρυγμένων 
σιδηροπυριτών

Παραγωγή φρυγμένων σιδηροπυριτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.6 Παραγωγή άλλων 
βασικών ανόργανων 
χημικών ουσιών

20.13.68 Παραγωγή 
πιεζοηλεκτρικού χαλαζία· 
άλλων συνθετικών ή 
ανασχηματισμένων 
πολύτιμων ή 
ημιπολύτιμων λίθων, 
ακατέργαστων

Παραγωγή πιεζοηλεκτρικού χαλαζία· άλλων συνθετικών ή 
ανασχηματισμένων πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, 
ακατέργαστων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
βασικών ανόργανων 
χημικών ουσιών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών 
ουσιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.13 Παραγωγή 
άλλων ανόργανων 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
βασικών ανόργανων 
χημικών ουσιών

20.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
βασικών ανόργανων 
χημικών ουσιών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων 
οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών 
ουσιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.2 Παραγωγή 
αλκοολών, φαινολών, 
φαινολοαλκοολών και 
των αλογονωμένων, 
σουλφονωμένων, 
νιτρωμένων ή 
νιτριδωμένων 
παραγώγων τους· 
βιομηχανικών 
λιπαρών αλκοολών

Παραγωγή αλκοολών, φαινολών, φαινολοαλκοολών και 
των αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή 
νιτριδωμένων παραγώγων τους· βιομηχανικών λιπαρών 
αλκοολών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.2 Παραγωγή 
αλκοολών, φαινολών, 
φαινολοαλκοολών και 
των αλογονωμένων, 
σουλφονωμένων, 
νιτρωμένων ή 
νιτριδωμένων 
παραγώγων τους· 
βιομηχανικών λιπαρών 
αλκοολών

20.14.21 Παραγωγή 
βιομηχανικών λιπαρών 
αλκοολών

Παραγωγή βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.2 Παραγωγή 
αλκοολών, φαινολών, 
φαινολοαλκοολών και 
των αλογονωμένων, 
σουλφονωμένων, 
νιτρωμένων ή 
νιτριδωμένων 
παραγώγων τους· 
βιομηχανικών λιπαρών 
αλκοολών

20.14.22 Παραγωγή 
μονοσθενών αλκοολών Παραγωγή μονοσθενών αλκοολών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.2 Παραγωγή 
αλκοολών, φαινολών, 
φαινολοαλκοολών και 
των αλογονωμένων, 
σουλφονωμένων, 
νιτρωμένων ή 
νιτριδωμένων 
παραγώγων τους· 
βιομηχανικών λιπαρών 
αλκοολών

20.14.23 Παραγωγή 
διολών, πολυαλκοολών, 
κυκλικών αλκοολών και 
παραγώγων τους

Παραγωγή διολών, πολυαλκοολών, κυκλικών αλκοολών και 
παραγώγων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.2 Παραγωγή 
αλκοολών, φαινολών, 
φαινολοαλκοολών και 
των αλογονωμένων, 
σουλφονωμένων, 
νιτρωμένων ή 
νιτριδωμένων 
παραγώγων τους· 
βιομηχανικών λιπαρών 
αλκοολών

20.14.24 Παραγωγή 
φαινολών· 
φαινολοαλκοολών και 
παραγώγων από 
φαινόλες

Παραγωγή φαινολών· φαινολοαλκοολών και παραγώγων από 
φαινόλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.3 Παραγωγή 
λιπαρών οξέων 
μονοκαρβοξυλικών 
βιομηχανικών· 
καρβοξυλικών οξέων 
και των παραγώγων 
τους

Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών 
βιομηχανικών· καρβοξυλικών οξέων και των 
παραγώγων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.3 Παραγωγή 
λιπαρών οξέων 
μονοκαρβοξυλικών 
βιομηχανικών· 
καρβοξυλικών οξέων και 
των παραγώγων τους

20.14.31 Παραγωγή 
λιπαρών οξέων 
μονοκαρβοξυλικών 
βιομηχανικών· όξινων 
λαδιών από εξευγενισμό

Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών βιομηχανικών· 
όξινων λαδιών από εξευγενισμό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.3 Παραγωγή 
λιπαρών οξέων 
μονοκαρβοξυλικών 
βιομηχανικών· 
καρβοξυλικών οξέων και 
των παραγώγων τους

20.14.32 Παραγωγή 
κορεσμένων ακυκλικών 
μονοκαρβοξυλικών 
οξέων και των 
παραγώγων τους

Παραγωγή κορεσμένων ακυκλικών μονοκαρβοξυλικών οξέων 
και των παραγώγων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.3 Παραγωγή 
λιπαρών οξέων 
μονοκαρβοξυλικών 
βιομηχανικών· 
καρβοξυλικών οξέων και 
των παραγώγων τους

20.14.33 Παραγωγή 
ακόρεστων 
μονοκαρβοξυλικών, 
κυκλανικών, κυκλενικών 
ή κυκλοτερπενικών 
ακυκλικών 
πολυκαρβοξυλικών 
οξέων και παραγώγων 
τους

Παραγωγή ακόρεστων μονοκαρβοξυλικών, κυκλανικών, 
κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών ακυκλικών πολυκαρβοξυλικών 
οξέων και παραγώγων τους
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.3 Παραγωγή 
λιπαρών οξέων 
μονοκαρβοξυλικών 
βιομηχανικών· 
καρβοξυλικών οξέων και 
των παραγώγων τους

20.14.34 Παραγωγή 
αρωματικών 
πολυκαρβοξυλικών και 
καρβοξυλικών οξέων με 
πρόσθετη οξυγονούχο 
ομάδα· και των 
παραγώγων τους, εκτός 
από το σαλικυλικό οξύ 
και τα άλατά του

Παραγωγή αρωματικών πολυκαρβοξυλικών και καρβοξυλικών 
οξέων με πρόσθετη οξυγονούχο ομάδα· και των παραγώγων 
τους, εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.4 Παραγωγή 
οργανικών ενώσεων 
με αζωτούχες ομάδες

Παραγωγή οργανικών ενώσεων με αζωτούχες ομάδες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.4 Παραγωγή 
οργανικών ενώσεων με 
αζωτούχες ομάδες

20.14.41 Παραγωγή 
ενώσεων με αμινική 
ομάδα

Παραγωγή ενώσεων με αμινική ομάδα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.4 Παραγωγή 
οργανικών ενώσεων με 
αζωτούχες ομάδες

20.14.42 Παραγωγή 
οξυγονούχων αμινικών 
ενώσεων, εκτός από τη 
λυσίνη και το 
γλουταμινικό οξύ

Παραγωγή οξυγονούχων αμινικών ενώσεων, εκτός από τη 
λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.4 Παραγωγή 
οργανικών ενώσεων με 
αζωτούχες ομάδες

20.14.43 Παραγωγή 
ουρεϊνών· ενώσεων με 
καρβοξυϊμιδική ομάδα 
και με νιτρική ομάδα· 
παραγώγων τους

Παραγωγή ουρεϊνών· ενώσεων με καρβοξυϊμιδική ομάδα και με 
νιτρική ομάδα· παραγώγων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.4 Παραγωγή 
οργανικών ενώσεων με 
αζωτούχες ομάδες

20.14.44 Παραγωγή 
ενώσεων με άλλες 
αζωτούχες ομάδες

Παραγωγή ενώσεων με άλλες αζωτούχες ομάδες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.5 Παραγωγή 
οργανικών 
θειοενώσεων και 
άλλων οργανο-
ανόργανων ενώσεων· 
ετεροκυκλικών 
ενώσεων π.δ.κ.α.

Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-
ανόργανων ενώσεων· ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.5 Παραγωγή 
οργανικών θειοενώσεων 
και άλλων οργανο-
ανόργανων ενώσεων· 
ετεροκυκλικών ενώσεων 
π.δ.κ.α.

20.14.51 Παραγωγή 
οργανικών θειοενώσεων 
και άλλων οργανο-
ανόργανων ενώσεων

Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-
ανόργανων ενώσεων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.5 Παραγωγή 
οργανικών θειοενώσεων 
και άλλων οργανο-
ανόργανων ενώσεων· 
ετεροκυκλικών ενώσεων 
π.δ.κ.α.

20.14.52 Παραγωγή 
ετεροκυκλικών ενώσεων 
π.δ.κ.α.· νουκλεϊνικών 
οξέων και των αλάτων 
τους

Παραγωγή ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.· νουκλεϊνικών 
οξέων και των αλάτων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.5 Παραγωγή 
οργανικών θειοενώσεων 
και άλλων οργανο-
ανόργανων ενώσεων· 
ετεροκυκλικών ενώσεων 
π.δ.κ.α.

20.14.53 Παραγωγή 
φωσφορικών εστέρων 
και των αλάτων τους ή 
εστέρων άλλων 
ανόργανων οξέων (με 
εξαίρεση εστέρες 
υπεροξείδιου του 
υδρογόνου) και των 
αλάτων τους· και των 
αλογονωμένων, 
σουλφονωμένων, 
νιτρωμένων ή 
νιτριδωμένων 
παραγώγων τους

Παραγωγή φωσφορικών εστέρων και των αλάτων τους ή 
εστέρων άλλων ανόργανων οξέων (με εξαίρεση εστέρες 
υπεροξείδιου του υδρογόνου) και των αλάτων τους· και των 
αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων 
παραγώγων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.6 Παραγωγή 
αιθέρων, οργανικών 
υπεροξείδιων, 
εποξείδιων, ακεταλών 
και ημιακεταλών· 
άλλων οργανικών 
ενώσεων

Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, 
εποξείδιων, ακεταλών και ημιακεταλών· άλλων 
οργανικών ενώσεων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.6 Παραγωγή 
αιθέρων, οργανικών 
υπεροξείδιων, 
εποξείδιων, ακεταλών 
και ημιακεταλών· άλλων 
οργανικών ενώσεων

20.14.61 Παραγωγή 
ενώσεων με αλδεϋδικές 
ομάδες

Παραγωγή ενώσεων με αλδεϋδικές ομάδες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.6 Παραγωγή 
αιθέρων, οργανικών 
υπεροξείδιων, 
εποξείδιων, ακεταλών 
και ημιακεταλών· άλλων 
οργανικών ενώσεων

20.14.62 Παραγωγή 
ενώσεων με κετονικές και 
κινονικές ομάδες

Παραγωγή ενώσεων με κετονικές και κινονικές ομάδες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.6 Παραγωγή 
αιθέρων, οργανικών 
υπεροξείδιων, 
εποξείδιων, ακεταλών 
και ημιακεταλών· άλλων 
οργανικών ενώσεων

20.14.63 Παραγωγή 
αιθέρων, οργανικών 
υπεροξείδιων, 
εποξείδιων, ακεταλών 
και ημιακεταλών και των 
παραγώγων τους

Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων, 
ακεταλών και ημιακεταλών και των παραγώγων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.6 Παραγωγή 
αιθέρων, οργανικών 
υπεροξείδιων, 
εποξείδιων, ακεταλών 
και ημιακεταλών· άλλων 
οργανικών ενώσεων

20.14.64 Παραγωγή 
ενζύμων και άλλων 
οργανικών ενώσεων 
π.δ.κ.α.

Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή άλλων 
οργανικών βασικών 
χημικών ουσιών

20.14.6 Παραγωγή 
αιθέρων, οργανικών 
υπεροξείδιων, εποξείδιων, 
ακεταλών και 
ημιακεταλών· άλλων 
οργανικών ενώσεων

20.14.64 Παραγωγή 
ενζύμων και άλλων 
οργανικών ενώσεων 
π.δ.κ.α.

20.14.64.01 Παραγωγή 
τυρομαγιάς Παραγωγή τυρομαγιάς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.7 Παραγωγή 
διαφόρων οργανικών 
βασικών χημικών 
προϊόντων

Παραγωγή διαφόρων οργανικών βασικών χημικών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.7 Παραγωγή 
διαφόρων οργανικών 
βασικών χημικών 
προϊόντων

20.14.71 Παραγωγή 
παραγώγων φυτικών 
προϊόντων ή προϊόντων 
ρητίνης

Παραγωγή παραγώγων φυτικών προϊόντων ή προϊόντων 
ρητίνης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή άλλων 
οργανικών βασικών 
χημικών ουσιών

20.14.7 Παραγωγή 
διαφόρων οργανικών 
βασικών χημικών 
προϊόντων

20.14.71 Παραγωγή 
παραγώγων φυτικών 
προϊόντων ή προϊόντων 
ρητίνης

20.14.71.01 Παραγωγή 
προϊόντων ρητίνης Παραγωγή προϊόντων ρητίνης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.7 Παραγωγή 
διαφόρων οργανικών 
βασικών χημικών 
προϊόντων

20.14.74 Παραγωγή μη 
μετουσιωμένης αιθυλικής 
αλκοόλης με αποκτημένο 
αλκοολικό τίτλο που 
υπερβαίνει το 80 % κατ’ 
όγκο

Παραγωγή μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 80 % κατ’ όγκο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.7 Παραγωγή 
διαφόρων οργανικών 
βασικών χημικών 
προϊόντων

20.14.75 Παραγωγή 
αιθυλικής αλκοόλης και 
αποσταγμάτων 
μετουσιωμένων, 
οποιουδήποτε τίτλου

Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων 
μετουσιωμένων, οποιουδήποτε τίτλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.8 Παραγωγή 
αλκαλικών 
κατάλοιπων από την 
κατεργασία του 
ξυλοπολτού εκτός 
από το ταλλέλαιο

Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία 
του ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.8 Παραγωγή 
αλκαλικών κατάλοιπων 
από την κατεργασία του 
ξυλοπολτού εκτός από 
το ταλλέλαιο

20.14.80 Παραγωγή 
αλκαλικών κατάλοιπων 
από την κατεργασία του 
ξυλοπολτού εκτός από 
το ταλλέλαιο

Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του 
ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
οργανικών βασικών 
χημικών ουσιών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.14 Παραγωγή 
άλλων οργανικών 
βασικών χημικών 
ουσιών

20.14.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
οργανικών βασικών 
χημικών ουσιών

20.14.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
οργανικών βασικών 
χημικών ουσιών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων 
ενώσεων

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων 
ενώσεων

20.15.1 Παραγωγή 
νιτρικού οξέως· 
σουλφονιτρικών 
οξέων· αμμωνίας

Παραγωγή νιτρικού οξέως· σουλφονιτρικών οξέων· 
αμμωνίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.1 Παραγωγή 
νιτρικού οξέως· 
σουλφονιτρικών οξέων· 
αμμωνίας

20.15.10 Παραγωγή 
νιτρικού οξέως· 
σουλφονιτρικών οξέων· 
αμμωνίας

Παραγωγή νιτρικού οξέως· σουλφονιτρικών οξέων· αμμωνίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων 
ενώσεων

20.15.2 Παραγωγή 
χλωριούχου 
αμμώνιου· νιτρωδών 
αλάτων

Παραγωγή χλωριούχου αμμώνιου· νιτρωδών αλάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.2 Παραγωγή 
χλωριούχου αμμώνιου· 
νιτρωδών αλάτων

20.15.20 Παραγωγή 
χλωριούχου αμμώνιου· 
νιτρωδών αλάτων

Παραγωγή χλωριούχου αμμώνιου· νιτρωδών αλάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων 
ενώσεων

20.15.3 Παραγωγή 
αζωτούχων 
λιπασμάτων, ορυκτών 
ή χημικών

Παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.3 Παραγωγή 
αζωτούχων λιπασμάτων, 
ορυκτών ή χημικών

20.15.31 Παραγωγή 
ουρίας Παραγωγή ουρίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.3 Παραγωγή 
αζωτούχων λιπασμάτων, 
ορυκτών ή χημικών

20.15.32 Παραγωγή 
θειικού αμμώνιου Παραγωγή θειικού αμμώνιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.3 Παραγωγή 
αζωτούχων λιπασμάτων, 
ορυκτών ή χημικών

20.15.33 Παραγωγή 
νιτρικού αμμώνιου Παραγωγή νιτρικού αμμώνιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.3 Παραγωγή 
αζωτούχων λιπασμάτων, 
ορυκτών ή χημικών

20.15.34 Παραγωγή 
αλάτων διπλών και 
μειγμάτων νιτρικού 
ασβέστιου και νιτρικού 
αμμώνιου

Παραγωγή αλάτων διπλών και μειγμάτων νιτρικού ασβέστιου 
και νιτρικού αμμώνιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.3 Παραγωγή 
αζωτούχων λιπασμάτων, 
ορυκτών ή χημικών

20.15.35 Παραγωγή 
μειγμάτων νιτρικού 
αμμώνιου και ανθρακικού 
ασβέστιου ή άλλων 
ανόργανων υλών χωρίς 
λιπαντικές ικανότητες

Παραγωγή μειγμάτων νιτρικού αμμώνιου και ανθρακικού 
ασβέστιου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές 
ικανότητες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.3 Παραγωγή 
αζωτούχων λιπασμάτων, 
ορυκτών ή χημικών

20.15.39 Παραγωγή 
άλλων αζωτούχων 
λιπασμάτων και 
μειγμάτων

Παραγωγή άλλων αζωτούχων λιπασμάτων και μειγμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων 
ενώσεων

20.15.4 Παραγωγή 
φωσφορικών 
λιπασμάτων, ορυκτών 
ή χημικών

Παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή 
χημικών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.4 Παραγωγή 
φωσφορικών 
λιπασμάτων, ορυκτών ή 
χημικών

20.15.41 Παραγωγή 
υπερφωσφορικών 
λιπασμάτων

Παραγωγή υπερφωσφορικών λιπασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.4 Παραγωγή 
φωσφορικών 
λιπασμάτων, ορυκτών ή 
χημικών

20.15.49 Παραγωγή 
άλλων φωσφορικών 
λιπασμάτων

Παραγωγή άλλων φωσφορικών λιπασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων 
ενώσεων

20.15.5 Παραγωγή 
καλιούχων 
λιπασμάτων, ορυκτών 
ή χημικών

Παραγωγή καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.5 Παραγωγή 
καλιούχων λιπασμάτων, 
ορυκτών ή χημικών

20.15.51 Παραγωγή 
χλωριούχου κάλιου Παραγωγή χλωριούχου κάλιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.5 Παραγωγή 
καλιούχων λιπασμάτων, 
ορυκτών ή χημικών

20.15.52 Παραγωγή 
θειικού κάλιου Παραγωγή θειικού κάλιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.5 Παραγωγή 
καλιούχων λιπασμάτων, 
ορυκτών ή χημικών

20.15.59 Παραγωγή 
άλλων καλιούχων 
λιπασμάτων

Παραγωγή άλλων καλιούχων λιπασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων 
ενώσεων

20.15.6 Παραγωγή 
νιτρικού νάτριου Παραγωγή νιτρικού νάτριου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.6 Παραγωγή 
νιτρικού νάτριου

20.15.60 Παραγωγή 
νιτρικού νάτριου Παραγωγή νιτρικού νάτριου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων 
ενώσεων

20.15.7 Παραγωγή 
λιπασμάτων π.δ.κ.α. Παραγωγή λιπασμάτων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.7 Παραγωγή 
λιπασμάτων π.δ.κ.α.

20.15.71 Παραγωγή 
λιπασμάτων που 
περιέχουν τρία θρεπτικά 
στοιχεία: άζωτο, 
φώσφορο και κάλιο

Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν τρία θρεπτικά στοιχεία: 
άζωτο, φώσφορο και κάλιο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.7 Παραγωγή 
λιπασμάτων π.δ.κ.α.

20.15.72 Παραγωγή 
υδρογονορθοφωσφορικ
ού διαμμώνιου 
(διαμμωνικού 
φωσφορικού άλατος)

Παραγωγή υδρογονορθοφωσφορικού διαμμώνιου 
(διαμμωνικού φωσφορικού άλατος)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.7 Παραγωγή 
λιπασμάτων π.δ.κ.α.

20.15.73 Παραγωγή 
μονοαμμωνιακού 
φωσφορικού άλατος

Παραγωγή μονοαμμωνιακού φωσφορικού άλατος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.7 Παραγωγή 
λιπασμάτων π.δ.κ.α.

20.15.74 Παραγωγή 
λιπασμάτων που 
περιέχουν δύο θρεπτικά 
στοιχεία: άζωτο και 
φώσφορο

Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: 
άζωτο και φώσφορο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.7 Παραγωγή 
λιπασμάτων π.δ.κ.α.

20.15.75 Παραγωγή 
λιπασμάτων που 
περιέχουν δύο θρεπτικά 
στοιχεία: φώσφορο και 
κάλιο

Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: 
φώσφορο και κάλιο
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.7 Παραγωγή 
λιπασμάτων π.δ.κ.α.

20.15.76 Παραγωγή 
νιτρικών αλάτων του 
κάλιου

Παραγωγή νιτρικών αλάτων του κάλιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.7 Παραγωγή 
λιπασμάτων π.δ.κ.α.

20.15.79 Παραγωγή 
ορυκτών ή χημικών 
λιπασμάτων που 
περιέχουν τουλάχιστον 
δύο θρεπτικά στοιχεία 
(άζωτο, φώσφορο, 
κάλιο) π.δ.κ.α.

Παραγωγή ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων που περιέχουν 
τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων 
ενώσεων

20.15.8 Παραγωγή 
ζωικών ή φυτικών 
λιπασμάτων π.δ.κ.α.

Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.8 Παραγωγή 
ζωικών ή φυτικών 
λιπασμάτων π.δ.κ.α.

20.15.80 Παραγωγή 
ζωικών ή φυτικών 
λιπασμάτων π.δ.κ.α.

Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων 
ενώσεων

20.15.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.15 Παραγωγή 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.15.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λιπασμάτων 
και αζωτούχων ενώσεων

20.15.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λιπασμάτων 
και αζωτούχων ενώσεων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς 
μορφές

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς 
μορφές

20.16.1 Παραγωγή 
πολυμερών του 
αιθυλένιου, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς 
μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.1 Παραγωγή 
πολυμερών του 
αιθυλένιου, σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.10 Παραγωγή 
πολυμερών του 
αιθυλένιου, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς 
μορφές

20.16.2 Παραγωγή 
πολυμερών του 
στυρόλιου, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς 
μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.2 Παραγωγή 
πολυμερών του 
στυρόλιου, σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.20 Παραγωγή 
πολυμερών του 
στυρόλιου, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς 
μορφές

20.16.3 Παραγωγή 
πολυμερών του 
χλωριούχου βινύλιου 
ή άλλων 
αλογονωμένων 
ολεφινών, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή 
άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς 
μορφές
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.3 Παραγωγή 
πολυμερών του 
χλωριούχου βινύλιου ή 
άλλων αλογονωμένων 
ολεφινών, σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.30 Παραγωγή 
πολυμερών του 
χλωριούχου βινύλιου ή 
άλλων αλογονωμένων 
ολεφινών, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων 
αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.3 Παραγωγή 
πολυμερών του 
χλωριούχου βινύλιου ή 
άλλων αλογονωμένων 
ολεφινών, σε πρωτογενείς 
μορφές

20.16.30 Παραγωγή 
πολυμερών του 
χλωριούχου βινύλιου ή 
άλλων αλογονωμένων 
ολεφινών, σε πρωτογενείς 
μορφές

20.16.30.01 Παραγωγή 
χλωριούχου 
πολυβινύλιου (PVC)

Παραγωγή χλωριούχου πολυβινύλιου (PVC)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς 
μορφές

20.16.4 Παραγωγή 
πολυακεταλών, 
άλλων πολυαιθέρων 
και ρητινών· 
εποξείδιων σε 
πρωτογενείς μορφές· 
πολυανθρακικών 
αλάτων, ρητινών· 
αλκυδίων, 
πολυεστέρων 
αλλυλικών και άλλων 
πολυεστέρων, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και 
ρητινών· εποξείδιων σε πρωτογενείς μορφές· 
πολυανθρακικών αλάτων, ρητινών· αλκυδίων, 
πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων πολυεστέρων, σε 
πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.4 Παραγωγή 
πολυακεταλών, άλλων 
πολυαιθέρων και 
ρητινών· εποξείδιων σε 
πρωτογενείς μορφές· 
πολυανθρακικών 
αλάτων, ρητινών· 
αλκυδίων, πολυεστέρων 
αλλυλικών και άλλων 
πολυεστέρων, σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.40 Παραγωγή 
πολυακεταλών, άλλων 
πολυαιθέρων και 
ρητινών· εποξείδιων σε 
πρωτογενείς μορφές· 
πολυανθρακικών 
αλάτων, ρητινών· 
αλκυδίων, πολυεστέρων 
αλλυλικών και άλλων 
πολυεστέρων, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και ρητινών· 
εποξείδιων σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικών αλάτων, 
ρητινών· αλκυδίων, πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων 
πολυεστέρων, σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς 
μορφές

20.16.5 Παραγωγή 
άλλων πλαστικών, σε 
πρωτογενείς μορφές· 
ιοντοανταλλακτών

Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές· 
ιοντοανταλλακτών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.5 Παραγωγή άλλων 
πλαστικών, σε 
πρωτογενείς μορφές· 
ιοντοανταλλακτών

20.16.51 Παραγωγή 
πολυμερών του 
προπυλένιου ή άλλων 
ολεφινών, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυμερών του προπυλένιου ή άλλων ολεφινών, σε 
πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.5 Παραγωγή άλλων 
πλαστικών, σε 
πρωτογενείς μορφές· 
ιοντοανταλλακτών

20.16.52 Παραγωγή 
πολυμερών του οξικού 
βινύλιου ή άλλων 
εστέρων και πολυμερών 
του βινύλιου, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυμερών του οξικού βινύλιου ή άλλων εστέρων 
και πολυμερών του βινύλιου, σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.5 Παραγωγή άλλων 
πλαστικών, σε 
πρωτογενείς μορφές· 
ιοντοανταλλακτών

20.16.53 Παραγωγή 
ακρυλικών πολυμερών, 
σε πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή ακρυλικών πολυμερών, σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.5 Παραγωγή άλλων 
πλαστικών, σε 
πρωτογενείς μορφές· 
ιοντοανταλλακτών

20.16.54 Παραγωγή 
πολυαμίδιων, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυαμίδιων, σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.5 Παραγωγή άλλων 
πλαστικών, σε 
πρωτογενείς μορφές· 
ιοντοανταλλακτών

20.16.55 Παραγωγή 
ρητινών ουρίας, 
θειουρίας και μελαμίνης, 
σε πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή ρητινών ουρίας, θειουρίας και μελαμίνης, σε 
πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.5 Παραγωγή άλλων 
πλαστικών, σε 
πρωτογενείς μορφές· 
ιοντοανταλλακτών

20.16.56 Παραγωγή 
άλλων αμινορητινών, 
φαινολικών ρητινών και 
πολυουρεθανών, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή άλλων αμινορητινών, φαινολικών ρητινών και 
πολυουρεθανών, σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.5 Παραγωγή άλλων 
πλαστικών, σε 
πρωτογενείς μορφές· 
ιοντοανταλλακτών

20.16.57 Παραγωγή 
σιλικόνων, σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή σιλικόνων, σε πρωτογενείς μορφές
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.5 Παραγωγή άλλων 
πλαστικών, σε 
πρωτογενείς μορφές· 
ιοντοανταλλακτών

20.16.59 Παραγωγή 
άλλων πλαστικών, σε 
πρωτογενείς μορφές, 
π.δ.κ.α.

Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές, π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς 
μορφές

20.16.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.16 Παραγωγή 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές

20.16.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών 
σε πρωτογενείς μορφές

20.16.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών 
σε πρωτογενείς μορφές

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.17 Παραγωγή 
συνθετικού 
ελαστικού 
(συνθετικού 
καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς 
μορφές

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού 
καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.17 Παραγωγή 
συνθετικού 
ελαστικού 
(συνθετικού 
καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς 
μορφές

20.17.1 Παραγωγή 
συνθετικού ελαστικού 
(καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.17 Παραγωγή 
συνθετικού ελαστικού 
(συνθετικού 
καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές

20.17.1 Παραγωγή 
συνθετικού ελαστικού 
(καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές

20.17.10 Παραγωγή 
συνθετικού ελαστικού 
(καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς 
μορφές
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.17 Παραγωγή 
συνθετικού ελαστικού 
(συνθετικού καουτσούκ) 
σε πρωτογενείς μορφές

20.17.1 Παραγωγή 
συνθετικού ελαστικού 
(καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές

20.17.10 Παραγωγή 
συνθετικού ελαστικού 
(καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές

20.17.10.01 Παραγωγή 
ελαστικού για 
σφραγίδες

Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.17 Παραγωγή 
συνθετικού 
ελαστικού 
(συνθετικού 
καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς 
μορφές

20.17.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
συνθετικού ελαστικού 
(καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.17 Παραγωγή 
συνθετικού ελαστικού 
(συνθετικού 
καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές

20.17.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής συνθετικού 
ελαστικού (καουτσούκ) 
σε πρωτογενείς μορφές

20.17.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής συνθετικού 
ελαστικού (καουτσούκ) 
σε πρωτογενείς μορφές

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς 
μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.2 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων 
και άλλων 
αγροχημικών 
προϊόντων

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων 
αγροχημικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.2 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων 
και άλλων 
αγροχημικών 
προϊόντων

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων 
αγροχημικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.2 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων 
και άλλων 
αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.1 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.2 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και άλλων 
αγροχημικών προϊόντων

20.20 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.1 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.11 Παραγωγή 
εντομοκτόνων Παραγωγή εντομοκτόνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.2 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και άλλων 
αγροχημικών προϊόντων

20.20 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.1 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.12 Παραγωγή 
ζιζανιοκτόνων Παραγωγή ζιζανιοκτόνων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.2 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και άλλων 
αγροχημικών προϊόντων

20.20 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.1 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.13 Παραγωγή 
ανασχετικών βλάστησης 
και ρυθμιστών της 
ανάπτυξης των φυτών

Παραγωγή ανασχετικών βλάστησης και ρυθμιστών της 
ανάπτυξης των φυτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.2 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και άλλων 
αγροχημικών προϊόντων

20.20 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.1 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.14 Παραγωγή 
απολυμαντικών Παραγωγή απολυμαντικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.2 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και άλλων 
αγροχημικών προϊόντων

20.20 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.1 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.15 Παραγωγή 
μυκητοκτόνων Παραγωγή μυκητοκτόνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.2 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και άλλων 
αγροχημικών προϊόντων

20.20 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.1 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.19 Παραγωγή 
λοιπών παρασιτοκτόνων 
και άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

Παραγωγή λοιπών παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.2 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων 
και άλλων 
αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
παρασιτοκτόνων και 
λοιπών αγροχημικών 
προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.2 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και άλλων 
αγροχημικών προϊόντων

20.20 Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων και 
άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
παρασιτοκτόνων και 
λοιπών αγροχημικών 
προϊόντων

20.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
παρασιτοκτόνων και 
λοιπών αγροχημικών 
προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και 
παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών 
τυπογραφίας και μαστιχών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

20.30.1 Παραγωγή 
χρωμάτων και 
βερνικιών με βάση 
πολυμερή

Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυμερή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

20.30.1 Παραγωγή 
χρωμάτων και βερνικιών 
με βάση πολυμερή

20.30.11 Παραγωγή 
χρωμάτων και βερνικιών 
με βάση ακρυλικά 
πολυμερή ή πολυμερή 
του βινύλιου, σε 
υδατώδες μέσο

Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση ακρυλικά 
πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε υδατώδες μέσο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

20.30.1 Παραγωγή 
χρωμάτων και βερνικιών 
με βάση πολυμερή

20.30.12 Παραγωγή 
χρωμάτων και βερνικιών 
με βάση πολυεστέρες, 
ακρυλικά πολυμερή ή 
πολυμερή του βινύλιου, 
σε μη υδατώδες μέσο· 
διαλυμάτων

Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυεστέρες, 
ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε μη υδατώδες 
μέσο· διαλυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

20.30.2 Παραγωγή 
άλλων χρωμάτων και 
βερνικιών και 
συναφών προϊόντων· 
καλλιτεχνικών 
χρωμάτων και 
τυπογραφικής 
μελάνης

Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών και 
συναφών προϊόντων· καλλιτεχνικών χρωμάτων και 
τυπογραφικής μελάνης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

20.30.2 Παραγωγή άλλων 
χρωμάτων και βερνικιών 
και συναφών προϊόντων· 
καλλιτεχνικών χρωμάτων 
και τυπογραφικής 
μελάνης

20.30.21 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
χρωστικών ουσιών, 
αδιαφανοποιητών και 
χρωμάτων, υαλωδών 
σμάλτων και 
επιστρώσεων, 
επικαλυμμάτων 
κεραμευτικής, υγρών 
λούστρων και 
παρόμοιων ειδών· 
τριμμένου γυαλιού

Παραγωγή παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών, 
αδιαφανοποιητών και χρωμάτων, υαλωδών σμάλτων και 
επιστρώσεων, επικαλυμμάτων κεραμευτικής, υγρών λούστρων 
και παρόμοιων ειδών· τριμμένου γυαλιού
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

20.30.2 Παραγωγή άλλων 
χρωμάτων και βερνικιών 
και συναφών προϊόντων· 
καλλιτεχνικών χρωμάτων 
και τυπογραφικής 
μελάνης

20.30.22 Παραγωγή 
άλλων χρωμάτων και 
βερνικιών· 
παρασκευασμένων 
ξηραντικών

Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών· παρασκευασμένων 
ξηραντικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

20.30.2 Παραγωγή άλλων 
χρωμάτων και βερνικιών 
και συναφών προϊόντων· 
καλλιτεχνικών χρωμάτων 
και τυπογραφικής 
μελάνης

20.30.23 Παραγωγή 
χρωμάτων καλλιτεχνών, 
σπουδαστών ή 
ζωγράφων επιγραφών, 
χρωμάτων αλλαγής των 
αποχρώσεων, 
χρωμάτων αναψυχής και 
παρόμοιων ειδών

Παραγωγή χρωμάτων καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων 
επιγραφών, χρωμάτων αλλαγής των αποχρώσεων, χρωμάτων 
αναψυχής και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

20.30.2 Παραγωγή άλλων 
χρωμάτων και βερνικιών 
και συναφών προϊόντων· 
καλλιτεχνικών χρωμάτων 
και τυπογραφικής 
μελάνης

20.30.24 Παραγωγή 
τυπογραφικής μελάνης Παραγωγή τυπογραφικής μελάνης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

20.30.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
χρωμάτων, βερνικιών 
και παρόμοιων 
επιχρισμάτων, 
τυπογραφικής 
μελάνης και μαστιχών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων 
επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

20.30.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων, 
βερνικιών και 
παρόμοιων 
επιχρισμάτων, 
τυπογραφικής μελάνης 
και μαστιχών

20.30.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων, 
βερνικιών και 
παρόμοιων 
επιχρισμάτων, 
τυπογραφικής μελάνης 
και μαστιχών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων 
επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών
, προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, 
προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.1 Παραγωγή 
γλυκερίνης Παραγωγή γλυκερίνης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.1 Παραγωγή 
γλυκερίνης

20.41.10 Παραγωγή 
γλυκερίνης Παραγωγή γλυκερίνης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.2 Παραγωγή 
επιφανειοδραστικών 
οργανικών ουσιών, 
εκτός από σαπούνι

Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, 
εκτός από σαπούνι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.2 Παραγωγή 
επιφανειοδραστικών 
οργανικών ουσιών, εκτός 
από σαπούνι

20.41.20 Παραγωγή 
επιφανειοδραστικών 
οργανικών ουσιών, εκτός 
από σαπούνι

Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από 
σαπούνι
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.3 Παραγωγή 
σαπουνιού, 
παρασκευασμάτων 
πλύσης και 
καθαρισμού

Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και 
καθαρισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.3 Παραγωγή 
σαπουνιού, 
παρασκευασμάτων 
πλύσης και καθαρισμού

20.41.31 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων καθαρισμού 
και στίλβωσης

20.41.3 Παραγωγή 
σαπουνιού, 
παρασκευασμάτων 
πλύσης και καθαρισμού

20.41.31 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

20.41.31.01 Παραγωγή 
σαπουνιού πολυτελείας Παραγωγή σαπουνιού πολυτελείας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.3 Παραγωγή 
σαπουνιού, 
παρασκευασμάτων 
πλύσης και καθαρισμού

20.41.32 Παραγωγή 
απορρυπαντικών και 
παρασκευασμάτων 
πλύσης

Παραγωγή απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων πλύσης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.4 Παραγωγή 
ευωδών 
παρασκευασμάτων 
και κεριών

Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.4 Παραγωγή 
ευωδών 
παρασκευασμάτων και 
κεριών

20.41.41 Παραγωγή 
παρασκευασμάτων για 
αρωματισμό ή 
απόσμηση χώρων

Παραγωγή παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση 
χώρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων καθαρισμού 
και στίλβωσης

20.41.4 Παραγωγή 
ευωδών 
παρασκευασμάτων και 
κεριών

20.41.41 Παραγωγή 
παρασκευασμάτων για 
αρωματισμό ή απόσμηση 
χώρων

20.41.41.01 Παραγωγή 
μοσχολίβανου Παραγωγή μοσχολίβανου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.4 Παραγωγή 
ευωδών 
παρασκευασμάτων και 
κεριών

20.41.42 Παραγωγή 
τεχνητών κεριών και 
παρασκευασμένων 
κεριών

Παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.4 Παραγωγή 
ευωδών 
παρασκευασμάτων και 
κεριών

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων καθαρισμού 
και στίλβωσης

20.41.4 Παραγωγή 
ευωδών 
παρασκευασμάτων και 
κεριών

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

20.41.43.01 Παραγωγή 
βαφών υποδημάτων Παραγωγή βαφών υποδημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων καθαρισμού 
και στίλβωσης

20.41.4 Παραγωγή 
ευωδών 
παρασκευασμάτων και 
κεριών

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

20.41.43.02 Παραγωγή 
παρκετίνης Παραγωγή παρκετίνης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.4 Παραγωγή 
ευωδών 
παρασκευασμάτων και 
κεριών

20.41.44 Παραγωγή 
πολτών και σκονών 
καθαρισμού και άλλων 
προϊόντων καθαρισμού

Παραγωγή πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων 
προϊόντων καθαρισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
σαπουνιού και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής σαπουνιού και απορρυπαντικών, 
προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.41 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης

20.41.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής σαπουνιού 
και απορρυπαντικών, 
προϊόντων καθαρισμού 
και στίλβωσης

20.41.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής σαπουνιού 
και απορρυπαντικών, 
προϊόντων καθαρισμού 
και στίλβωσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής σαπουνιού και απορρυπαντικών, προϊόντων 
καθαρισμού και στίλβωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτ
ων καλλωπισμού

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.1 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.1 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.11 Παραγωγή 
αρωμάτων και κολονιών Παραγωγή αρωμάτων και κολονιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.1 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.12 Παραγωγή 
παρασκευασμάτων για 
μακιγιάζ χειλιών και 
ματιών

Παραγωγή παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.1 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.13 Παραγωγή 
παρασκευασμάτων για 
την περιποίηση των 
χεριών και των ποδιών

Παραγωγή παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών 
και των ποδιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.1 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.1 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.1 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.1 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.1 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.18 Παραγωγή 
παρασκευασμάτων για 
την υγιεινή του στόματος 
ή των δοντιών 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
στερεωτικοί πολτοί και 
σκόνες)· οδοντικού 
νήματος

Παραγωγή παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή 
των δοντιών (συμπεριλαμβάνονται οι στερεωτικοί πολτοί και 
σκόνες)· οδοντικού νήματος
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.1 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.19 Παραγωγή 
ξυριστικών 
παρασκευασμάτων· 
αποσμητικών και 
αντιιδρωτικών για το 
σώμα· 
παρασκευασμάτων για 
το λουτρό· άλλων 
αρωμάτων, καλλυντικών 
ή παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού π.δ.κ.α.

Παραγωγή ξυριστικών παρασκευασμάτων· αποσμητικών και 
αντιιδρωτικών για το σώμα· παρασκευασμάτων για το λουτρό· 
άλλων αρωμάτων, καλλυντικών ή παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

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

20.42 Παραγωγή 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αρωμάτων 
και παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

20.42.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αρωμάτων 
και παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή 
άλλων χημικών 
προϊόντων

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή 
άλλων χημικών 
προϊόντων

20.51 Παραγωγή 
εκρηκτικών Παραγωγή εκρηκτικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.51 Παραγωγή 
εκρηκτικών

20.51.1 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
εκρηκτικών· 
θρυαλλίδων 
ασφαλείας· 
καψουλιών και απλών 
πυροκροτητών· ειδών 
ανάφλεξης· 
ηλεκτρικών 
πυροκροτητών· 
πυροτεχνημάτων

Παραγωγή παρασκευασμένων εκρηκτικών· θρυαλλίδων 
ασφαλείας· καψουλιών και απλών πυροκροτητών· 
ειδών ανάφλεξης· ηλεκτρικών πυροκροτητών· 
πυροτεχνημάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.51 Παραγωγή 
εκρηκτικών

20.51.1 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
εκρηκτικών· θρυαλλίδων 
ασφαλείας· καψουλιών 
και απλών 
πυροκροτητών· ειδών 
ανάφλεξης· ηλεκτρικών 
πυροκροτητών· 
πυροτεχνημάτων

20.51.11 Παραγωγή 
προωθητικής πυρίτιδας 
και παρασκευασμένων 
εκρηκτικών

Παραγωγή προωθητικής πυρίτιδας και παρασκευασμένων 
εκρηκτικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.51 Παραγωγή 
εκρηκτικών

20.51.1 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
εκρηκτικών· θρυαλλίδων 
ασφαλείας· καψουλιών 
και απλών 
πυροκροτητών· ειδών 
ανάφλεξης· ηλεκτρικών 
πυροκροτητών· 
πυροτεχνημάτων

20.51.12 Παραγωγή 
θρυαλλίδων ασφαλείας· 
πυραγωγών σχοινιών· 
καψυλίων· ειδών 
ανάφλεξης· ηλεκτρικών 
πυροκροτητών

Παραγωγή θρυαλλίδων ασφαλείας· πυραγωγών σχοινιών· 
καψυλίων· ειδών ανάφλεξης· ηλεκτρικών πυροκροτητών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.51 Παραγωγή 
εκρηκτικών

20.51.1 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
εκρηκτικών· θρυαλλίδων 
ασφαλείας· καψουλιών 
και απλών 
πυροκροτητών· ειδών 
ανάφλεξης· ηλεκτρικών 
πυροκροτητών· 
πυροτεχνημάτων

20.51.13 Παραγωγή 
πυροτεχνημάτων Παραγωγή πυροτεχνημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.51 Παραγωγή 
εκρηκτικών

20.51.1 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
εκρηκτικών· θρυαλλίδων 
ασφαλείας· καψουλιών 
και απλών 
πυροκροτητών· ειδών 
ανάφλεξης· ηλεκτρικών 
πυροκροτητών· 
πυροτεχνημάτων

20.51.14 Παραγωγή 
φωτοβολίδων, 
πυραύλων δημιουργίας 
βροχής, σημάτων 
ομίχλης και άλλων 
πυροτεχνικών ειδών 
(εξαιρουμένων των 
πυροτεχνημάτων)

Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, 
σημάτων ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών 
(εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.51 Παραγωγή 
εκρηκτικών

20.51.2 Παραγωγή 
σπίρτων Παραγωγή σπίρτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.51 Παραγωγή 
εκρηκτικών

20.51.2 Παραγωγή 
σπίρτων

20.51.20 Παραγωγή 
σπίρτων Παραγωγή σπίρτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.51 Παραγωγή 
εκρηκτικών

20.51.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
εκρηκτικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εκρηκτικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.51 Παραγωγή 
εκρηκτικών

20.51.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εκρηκτικών

20.51.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εκρηκτικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εκρηκτικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή 
άλλων χημικών 
προϊόντων

20.52 Παραγωγή 
διαφόρων τύπων 
κόλλας

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.52 Παραγωγή 
διαφόρων τύπων 
κόλλας

20.52.1 Παραγωγή 
κολλών Παραγωγή κολλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.52 Παραγωγή 
διαφόρων τύπων 
κόλλας

20.52.1 Παραγωγή 
κολλών

20.52.10 Παραγωγή 
κολλών Παραγωγή κολλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.52 Παραγωγή 
διαφόρων τύπων 
κόλλας

20.52.1 Παραγωγή κολλών 20.52.10 Παραγωγή 
κολλών

20.52.10.01 Παραγωγή 
αμυλόκολλας και 
παρόμοιων ειδών

Παραγωγή αμυλόκολλας και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.52 Παραγωγή 
διαφόρων τύπων 
κόλλας

20.52.1 Παραγωγή κολλών 20.52.10 Παραγωγή 
κολλών

20.52.10.02 Παραγωγή 
γόμας και παρόμοιων 
ειδών

Παραγωγή γόμας και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.52 Παραγωγή 
διαφόρων τύπων 
κόλλας

20.52.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής κολλών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κολλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.52 Παραγωγή 
διαφόρων τύπων 
κόλλας

20.52.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κολλών

20.52.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κολλών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κολλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή 
άλλων χημικών 
προϊόντων

20.53 Παραγωγή 
αιθέριων ελαίων Παραγωγή αιθέριων ελαίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.53 Παραγωγή 
αιθέριων ελαίων

20.53.1 Παραγωγή 
αιθέριων ελαίων Παραγωγή αιθέριων ελαίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.53 Παραγωγή 
αιθέριων ελαίων

20.53.1 Παραγωγή 
αιθέριων ελαίων

20.53.10 Παραγωγή 
αιθέριων ελαίων Παραγωγή αιθέριων ελαίων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.53 Παραγωγή 
αιθέριων ελαίων

20.53.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής αιθέριων 
ελαίων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αιθέριων ελαίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

20.53 Παραγωγή 
αιθέριων ελαίων

20.53.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αιθέριων 
ελαίων

20.53.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αιθέριων 
ελαίων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αιθέριων ελαίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή 
άλλων χημικών 
προϊόντων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.1 Παραγωγή 
φωτογραφικών 
πλακών, φιλμ και φιλμ 
στιγμιαίας 
εκτύπωσης· χημικών 
παρασκευασμάτων 
και αμιγών προϊόντων 
για φωτογραφική 
χρήση

Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλμ και φιλμ 
στιγμιαίας εκτύπωσης· χημικών παρασκευασμάτων και 
αμιγών προϊόντων για φωτογραφική χρήση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.1 Παραγωγή 
φωτογραφικών πλακών, 
φιλμ και φιλμ στιγμιαίας 
εκτύπωσης· χημικών 
παρασκευασμάτων και 
αμιγών προϊόντων για 
φωτογραφική χρήση

20.59.11 Παραγωγή 
φωτογραφικών πλακών, 
φιλμ και φιλμ στιγμιαίας 
εκτύπωσης, 
ευαισθητοποιημένων μη 
εκτεθειμένων· 
φωτογραφικού χαρτιού

Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλμ και φιλμ στιγμιαίας 
εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένων μη εκτεθειμένων· 
φωτογραφικού χαρτιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.1 Παραγωγή 
φωτογραφικών πλακών, 
φιλμ και φιλμ στιγμιαίας 
εκτύπωσης· χημικών 
παρασκευασμάτων και 
αμιγών προϊόντων για 
φωτογραφική χρήση

20.59.12 Παραγωγή 
ευαισθητοποιημένων 
γαλακτωμάτων για 
φωτογραφικές χρήσεις· 
χημικών 
παρασκευασμάτων για 
φωτογραφικές χρήσεις 
π.δ.κ.α.

Παραγωγή ευαισθητοποιημένων γαλακτωμάτων για 
φωτογραφικές χρήσεις· χημικών παρασκευασμάτων για 
φωτογραφικές χρήσεις π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.2 Παραγωγή 
χημικά 
τροποποιημένων 
ζωικών ή φυτικών 
λιπών και ελαίων· μη 
βρώσιμων μειγμάτων 
ζωικών ή φυτικών 
λιπών ή ελαίων

Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών 
λιπών και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή 
φυτικών λιπών ή ελαίων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.2 Παραγωγή χημικά 
τροποποιημένων ζωικών 
ή φυτικών λιπών και 
ελαίων· μη βρώσιμων 
μειγμάτων ζωικών ή 
φυτικών λιπών ή ελαίων

20.59.20 Παραγωγή 
χημικά τροποποιημένων 
ζωικών ή φυτικών λιπών 
και ελαίων· μη βρώσιμων 
μειγμάτων ζωικών ή 
φυτικών λιπών ή ελαίων

Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών 
και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή 
ελαίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.2 Παραγωγή χημικά 
τροποποιημένων ζωικών ή 
φυτικών λιπών και ελαίων· 
μη βρώσιμων μειγμάτων 
ζωικών ή φυτικών λιπών ή 
ελαίων

20.59.20 Παραγωγή 
χημικά τροποποιημένων 
ζωικών ή φυτικών λιπών 
και ελαίων· μη βρώσιμων 
μειγμάτων ζωικών ή 
φυτικών λιπών ή ελαίων

20.59.20.01 Παραγωγή 
χημικά τροποποιημένου 
πυρηνέλαιου

Παραγωγή χημικά τροποποιημένου πυρηνέλαιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.3 Παραγωγή 
μελάνης γραφής ή 
σχεδίασης και άλλων 
μελανιών

Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων 
μελανιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.3 Παραγωγή 
μελάνης γραφής ή 
σχεδίασης και άλλων 
μελανιών

20.59.30 Παραγωγή 
μελάνης γραφής ή 
σχεδίασης και άλλων 
μελανιών

Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.4 Παραγωγή 
λιπαντικών 
παρασκευασμάτων· 
πρόσθετων υλών· 
αντιψυκτικών 
παρασκευασμάτων

Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων 
υλών· αντιψυκτικών παρασκευασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.4 Παραγωγή 
λιπαντικών 
παρασκευασμάτων· 
πρόσθετων υλών· 
αντιψυκτικών 
παρασκευασμάτων

20.59.41 Παραγωγή 
λιπαντικών 
παρασκευασμάτων

Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.4 Παραγωγή 
λιπαντικών 
παρασκευασμάτων· 
πρόσθετων υλών· 
αντιψυκτικών 
παρασκευασμάτων

20.59.42 Παραγωγή 
αντικροτικών 
παρασκευασμάτων· 
πρόσθετων υλών για 
ορυκτέλαια και παρόμοια 
προϊόντα

Παραγωγή αντικροτικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων υλών 
για ορυκτέλαια και παρόμοια προϊόντα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.4 Παραγωγή 
λιπαντικών 
παρασκευασμάτων· 
πρόσθετων υλών· 
αντιψυκτικών 
παρασκευασμάτων

20.59.43 Παραγωγή 
υγρών για υδραυλικά 
φρένα· αντιψυκτικών 
παρασκευασμάτων και 
παρασκευασμένων 
αποπαγωτικών υγρών

Παραγωγή υγρών για υδραυλικά φρένα· αντιψυκτικών 
παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών 
υγρών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.5 Παραγωγή 
διαφόρων χημικών 
προϊόντων

Παραγωγή διαφόρων χημικών προϊόντων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.5 Παραγωγή 
διαφόρων χημικών 
προϊόντων

20.59.51 Παραγωγή 
πεπτονών, άλλων 
πρωτεϊνικών ουσιών και 
των παραγώγων τους 
π.δ.κ.α.· σκόνης 
επεξεργασίας δέρματος

Παραγωγή πεπτονών, άλλων πρωτεϊνικών ουσιών και των 
παραγώγων τους π.δ.κ.α.· σκόνης επεξεργασίας δέρματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.5 Παραγωγή 
διαφόρων χημικών 
προϊόντων

20.59.52 Παραγωγή 
πολτών προπλασμάτων· 
οδοντιατρικού κηρού και 
άλλων 
παρασκευασμάτων για 
χρήση στην οδοντιατρική 
με βάση το γύψο, 
παρασκευασμάτων και 
γομώσεων για 
πυροσβεστήρες· 
παρασκευασμένων 
μέσων καλλιέργειας για 
την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών· 
σύνθετων διαγνωστικών 
ή εργαστηριακών 
αντιδραστηρίων π.δ.κ.α.

Παραγωγή πολτών προπλασμάτων· οδοντιατρικού κηρού και 
άλλων παρασκευασμάτων για χρήση στην οδοντιατρική με 
βάση το γύψο, παρασκευασμάτων και γομώσεων για 
πυροσβεστήρες· παρασκευασμένων μέσων καλλιέργειας για 
την ανάπτυξη μικροοργανισμών· σύνθετων διαγνωστικών ή 
εργαστηριακών αντιδραστηρίων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.5 Παραγωγή 
διαφόρων χημικών 
προϊόντων

20.59.52 Παραγωγή 
πολτών προπλασμάτων· 
οδοντιατρικού κηρού και 
άλλων παρασκευασμάτων 
για χρήση στην 
οδοντιατρική με βάση το 
γύψο, παρασκευασμάτων 
και γομώσεων για 
πυροσβεστήρες· 
παρασκευασμένων μέσων 
καλλιέργειας για την 
ανάπτυξη 
μικροοργανισμών· 
σύνθετων διαγνωστικών ή 
εργαστηριακών 
αντιδραστηρίων π.δ.κ.α.

20.59.52.01 Παραγωγή 
πλαστελίνης Παραγωγή πλαστελίνης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.5 Παραγωγή 
διαφόρων χημικών 
προϊόντων

20.59.53 Παραγωγή 
χημικών στοιχείων σε 
μορφή δίσκου και 
ενώσεων που έχουν 
υποστεί χημική 
κατεργασία για χρήση 
στην ηλεκτρονική

Παραγωγή χημικών στοιχείων σε μορφή δίσκου και ενώσεων 
που έχουν υποστεί χημική κατεργασία για χρήση στην 
ηλεκτρονική
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.5 Παραγωγή 
διαφόρων χημικών 
προϊόντων

20.59.55 Παραγωγή 
υλικών τελειοποίησης 
(φινιρίσματος), φορέων 
βαφής που επιταχύνουν 
τη βαφή ή στερεοποιούν 
τις βαφές και παρόμοιων 
προϊόντων

Παραγωγή υλικών τελειοποίησης (φινιρίσματος), φορέων 
βαφής που επιταχύνουν τη βαφή ή στερεοποιούν τις βαφές και 
παρόμοιων προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.5 Παραγωγή 
διαφόρων χημικών 
προϊόντων

20.59.56 Παραγωγή 
παρασκευασμάτων 
καθαρισμού· 
συλλιπασμάτων· 
παρασκευασμένων 
επιταχυντών 
βουλκανισμού· 
πλαστικοποιητικών και 
σταθεροποιητικών 
ενώσεων για ελαστικό ή 
πλαστικό· καταλυτικών 
παρασκευασμάτων 
π.δ.κ.α.· μεικτού 
αλκυλοβενζόλιου και 
αλκυλοναφθαλένιου 
π.δ.κ.α.

Παραγωγή παρασκευασμάτων καθαρισμού· συλλιπασμάτων· 
παρασκευασμένων επιταχυντών βουλκανισμού· 
πλαστικοποιητικών και σταθεροποιητικών ενώσεων για 
ελαστικό ή πλαστικό· καταλυτικών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.· 
μεικτού αλκυλοβενζόλιου και αλκυλοναφθαλένιου π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.5 Παραγωγή 
διαφόρων χημικών 
προϊόντων

20.59.57 Παραγωγή 
συνδετικών 
παρασκευασμένων για 
καλούπια ή πυρήνες 
χυτηρίου

Παραγωγή συνδετικών παρασκευασμένων για καλούπια ή 
πυρήνες χυτηρίου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.5 Παραγωγή 
διαφόρων χημικών 
προϊόντων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.5 Παραγωγή 
διαφόρων χημικών 
προϊόντων

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

20.59.59.01 Παραγωγή 
βιοαέριου από 
αγροτικές πρώτες ύλες

Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.5 Παραγωγή 
διαφόρων χημικών 
προϊόντων

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

20.59.59.02 Παραγωγή 
βιοκαυσίμων (στερεών, 
υγρών ή αέριων)

Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.6 Παραγωγή 
ζελατίνων και 
παράγωγων 
ζελατίνων, 
περιλαμβανομένων 
των 
γαλακτοαλβουμινών

Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων, 
περιλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.6 Παραγωγή 
ζελατίνων και 
παράγωγων ζελατίνων, 
περιλαμβανομένων των 
γαλακτοαλβουμινών

20.59.60 Παραγωγή 
ζελατίνων και 
παράγωγων ζελατίνων, 
περιλαμβανομένων των 
γαλακτοαλβουμινών

Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων, 
περιλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
χημικών προϊόντων 
π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
20. Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων

20.5 Παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων

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

20.59.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
χημικών προϊόντων 
π.δ.κ.α.

20.59.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
χημικών προϊόντων 
π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.1 Παραγωγή 
σαλικυλικού οξέως, Ο-
ακετυλοσαλικυλικού 
οξέως, των αλάτων 
και των εστέρων τους

Παραγωγή σαλικυλικού οξέως, Ο-ακετυλοσαλικυλικού 
οξέως, των αλάτων και των εστέρων τους
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.1 Παραγωγή 
σαλικυλικού οξέως, Ο-
ακετυλοσαλικυλικού 
οξέως, των αλάτων και 
των εστέρων τους

21.10.10 Παραγωγή 
σαλικυλικού οξέως, Ο-
ακετυλοσαλικυλικού 
οξέως, των αλάτων και 
των εστέρων τους

Παραγωγή σαλικυλικού οξέως, Ο-ακετυλοσαλικυλικού οξέως, 
των αλάτων και των εστέρων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.2 Παραγωγή 
λυσίνης, 
γλουταμινικού οξέως 
και των αλάτων τους· 
αλάτων και 
υδροξείδιων του 
τεταρτοταγούς 
αμμώνιου· 
φωσφοροαμινολιπιδί
ων· αμιδίων και των 
παραγώγων τους 
καθώς και των 
αλάτων τους

Παραγωγή λυσίνης, γλουταμινικού οξέως και των 
αλάτων τους· αλάτων και υδροξείδιων του 
τεταρτοταγούς αμμώνιου· φωσφοροαμινολιπιδίων· 
αμιδίων και των παραγώγων τους καθώς και των 
αλάτων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.2 Παραγωγή 
λυσίνης, γλουταμινικού 
οξέως και των αλάτων 
τους· αλάτων και 
υδροξείδιων του 
τεταρτοταγούς 
αμμώνιου· 
φωσφοροαμινολιπιδίων· 
αμιδίων και των 
παραγώγων τους καθώς 
και των αλάτων τους

21.10.20 Παραγωγή 
λυσίνης, γλουταμινικού 
οξέως και των αλάτων 
τους· αλάτων και 
υδροξείδιων του 
τεταρτοταγούς 
αμμώνιου· 
φωσφοροαμινολιπιδίων· 
αμιδίων και των 
παραγώγων τους καθώς 
και των αλάτων τους

Παραγωγή λυσίνης, γλουταμινικού οξέως και των αλάτων τους· 
αλάτων και υδροξείδιων του τεταρτοταγούς αμμώνιου· 
φωσφοροαμινολιπιδίων· αμιδίων και των παραγώγων τους 
καθώς και των αλάτων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.3 Παραγωγή 
λακτονών π.δ.κ.α., 
ετεροκυκλικών 
ενώσεων μόνο με 
ετεροάτομο(α) του 
αζώτου, που 
περιέχουν στη δομή 
τους μη συνενωμένο 
δακτύλιο πυραζόλιου 
ή τριαζίνης, δακτύλιο 
πυριμιδίνης, 
πιπεραζίνης ή 
σύστημα δακτυλίων 
φαινοθειαζίνης χωρίς 
άλλες συνενώσεις· 
υδαντοΐνης και των 
παραγώγων της· 
σουλφοναμίδων

Παραγωγή λακτονών π.δ.κ.α., ετεροκυκλικών ενώσεων 
μόνο με ετεροάτομο(α) του αζώτου, που περιέχουν στη 
δομή τους μη συνενωμένο δακτύλιο πυραζόλιου ή 
τριαζίνης, δακτύλιο πυριμιδίνης, πιπεραζίνης ή σύστημα 
δακτυλίων φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· 
υδαντοΐνης και των παραγώγων της· σουλφοναμίδων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.3 Παραγωγή 
λακτονών π.δ.κ.α., 
ετεροκυκλικών ενώσεων 
μόνο με ετεροάτομο(α) 
του αζώτου, που 
περιέχουν στη δομή τους 
μη συνενωμένο δακτύλιο 
πυραζόλιου ή τριαζίνης, 
δακτύλιο πυριμιδίνης, 
πιπεραζίνης ή σύστημα 
δακτυλίων 
φαινοθειαζίνης χωρίς 
άλλες συνενώσεις· 
υδαντοΐνης και των 
παραγώγων της· 
σουλφοναμίδων

21.10.31 Παραγωγή 
λακτονών π.δ.κ.α., 
ετεροκυκλικών ενώσεων 
μόνο με ετεροάτομο(α) 
του αζώτου, που 
περιέχουν στη δομή τους 
μη συνενωμένο δακτύλιο 
πυραζόλιου ή τριαζίνης, 
δακτύλιο πυριμιδίνης, 
πιπεραζίνης ή σύστημα 
δακτυλίων 
φαινοθειαζίνης χωρίς 
άλλες συνενώσεις· 
υδαντοΐνης και των 
παραγώγων της

Παραγωγή λακτονών π.δ.κ.α., ετεροκυκλικών ενώσεων μόνο με 
ετεροάτομο(α) του αζώτου, που περιέχουν στη δομή τους μη 
συνενωμένο δακτύλιο πυραζόλιου ή τριαζίνης, δακτύλιο 
πυριμιδίνης, πιπεραζίνης ή σύστημα δακτυλίων φαινοθειαζίνης 
χωρίς άλλες συνενώσεις· υδαντοΐνης και των παραγώγων της

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.3 Παραγωγή 
λακτονών π.δ.κ.α., 
ετεροκυκλικών ενώσεων 
μόνο με ετεροάτομο(α) 
του αζώτου, που 
περιέχουν στη δομή τους 
μη συνενωμένο δακτύλιο 
πυραζόλιου ή τριαζίνης, 
δακτύλιο πυριμιδίνης, 
πιπεραζίνης ή σύστημα 
δακτυλίων 
φαινοθειαζίνης χωρίς 
άλλες συνενώσεις· 
υδαντοΐνης και των 
παραγώγων της· 
σουλφοναμίδων

21.10.32 Παραγωγή 
σουλφοναμίδων Παραγωγή σουλφοναμίδων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.4 Παραγωγή 
σακχάρων, χημικά 
καθαρών, π.δ.κ.α.· 
αιθέρων και εστέρων 
σακχάρων και των 
αλάτων τους π.δ.κ.α.

Παραγωγή σακχάρων, χημικά καθαρών, π.δ.κ.α.· 
αιθέρων και εστέρων σακχάρων και των αλάτων τους 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.4 Παραγωγή 
σακχάρων, χημικά 
καθαρών, π.δ.κ.α.· 
αιθέρων και εστέρων 
σακχάρων και των 
αλάτων τους π.δ.κ.α.

21.10.40 Παραγωγή 
σακχάρων, χημικά 
καθαρών, π.δ.κ.α.· 
αιθέρων και εστέρων 
σακχάρων και των 
αλάτων τους π.δ.κ.α.

Παραγωγή σακχάρων, χημικά καθαρών, π.δ.κ.α.· αιθέρων και 
εστέρων σακχάρων και των αλάτων τους π.δ.κ.α.

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.5 Παραγωγή 
προβιταμινών, 
βιταμινών και 
ορμονών· γλυκοζιτών 
και φυτικών 
αλκαλοειδών και 
παραγώγων τους· 
αντιβιοτικών

Παραγωγή προβιταμινών, βιταμινών και ορμονών· 
γλυκοζιτών και φυτικών αλκαλοειδών και παραγώγων 
τους· αντιβιοτικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.5 Παραγωγή 
προβιταμινών, βιταμινών 
και ορμονών· γλυκοζιτών 
και φυτικών αλκαλοειδών 
και παραγώγων τους· 
αντιβιοτικών

21.10.51 Παραγωγή 
προβιταμινών, βιταμινών 
και των παραγώγων 
τους

Παραγωγή προβιταμινών, βιταμινών και των παραγώγων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.5 Παραγωγή 
προβιταμινών, βιταμινών 
και ορμονών· γλυκοζιτών 
και φυτικών αλκαλοειδών 
και παραγώγων τους· 
αντιβιοτικών

21.10.52 Παραγωγή 
ορμονών και των 
παραγώγων τους· άλλων 
στεροειδών, που 
χρησιμοποιούνται 
κυρίως ως ορμόνες

Παραγωγή ορμονών και των παραγώγων τους· άλλων 
στεροειδών, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.5 Παραγωγή 
προβιταμινών, βιταμινών 
και ορμονών· γλυκοζιτών 
και φυτικών αλκαλοειδών 
και παραγώγων τους· 
αντιβιοτικών

21.10.53 Παραγωγή 
γλυκοζιτών, φυτικών 
αλκαλοειδών, των 
αλάτων, των αιθέρων, 
των εστέρων και άλλων 
παραγώγων τους

Παραγωγή γλυκοζιτών, φυτικών αλκαλοειδών, των αλάτων, των 
αιθέρων, των εστέρων και άλλων παραγώγων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.5 Παραγωγή 
προβιταμινών, βιταμινών 
και ορμονών· γλυκοζιτών 
και φυτικών αλκαλοειδών 
και παραγώγων τους· 
αντιβιοτικών

21.10.54 Παραγωγή 
αντιβιοτικών Παραγωγή αντιβιοτικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.6 Παραγωγή 
αδένων και άλλων 
οργάνων· 
εκχυλισμάτων τους 
και άλλων 
ανθρώπινων ή 
ζωικών ουσιών 
π.δ.κ.α.

Παραγωγή αδένων και άλλων οργάνων· εκχυλισμάτων 
τους και άλλων ανθρώπινων ή ζωικών ουσιών π.δ.κ.α.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.6 Παραγωγή 
αδένων και άλλων 
οργάνων· εκχυλισμάτων 
τους και άλλων 
ανθρώπινων ή ζωικών 
ουσιών π.δ.κ.α.

21.10.60 Παραγωγή 
αδένων και άλλων 
οργάνων· εκχυλισμάτων 
τους και άλλων 
ανθρώπινων ή ζωικών 
ουσιών π.δ.κ.α.

Παραγωγή αδένων και άλλων οργάνων· εκχυλισμάτων τους και 
άλλων ανθρώπινων ή ζωικών ουσιών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.1 Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 Παραγωγή 
βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

21.10.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.1 Παραγωγή 
φαρμάκων Παραγωγή φαρμάκων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.1 Παραγωγή 
φαρμάκων

21.20.11 Παραγωγή 
φαρμάκων, που 
περιέχουν πενικιλίνες ή 
άλλα αντιβιοτικά

Παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα 
αντιβιοτικά
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.1 Παραγωγή 
φαρμάκων

21.20.12 Παραγωγή 
φαρμάκων, που 
περιέχουν ορμόνες, αλλά 
όχι αντιβιοτικά

Παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν ορμόνες, αλλά όχι 
αντιβιοτικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.1 Παραγωγή 
φαρμάκων

21.20.13 Παραγωγή 
φαρμάκων, που 
περιέχουν αλκαλοειδή ή 
παράγωγά τους, αλλά 
όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά

Παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά 
τους, αλλά όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.2 Παραγωγή 
άλλων 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

Παραγωγή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.2 Παραγωγή άλλων 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.21 Παραγωγή 
αντιορών και εμβολίων Παραγωγή αντιορών και εμβολίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.2 Παραγωγή άλλων 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.22 Παραγωγή 
χημικών 
αντισυλληπτικών 
παρασκευασμάτων με 
βάση ορμόνες ή 
σπερματοκτόνα

Παραγωγή χημικών αντισυλληπτικών παρασκευασμάτων με 
βάση ορμόνες ή σπερματοκτόνα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.2 Παραγωγή άλλων 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.23 Παραγωγή 
διαγνωστικών 
αντιδραστηρίων και 
άλλων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

Παραγωγή διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.2 Παραγωγή άλλων 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.24 Παραγωγή 
συγκολλητικών 
επιδέσμων, 
χειρουργικών ραμμάτων 
και παρόμοιων υλικών· 
κουτιών πρώτων 
βοηθειών

Παραγωγή συγκολλητικών επιδέσμων, χειρουργικών ραμμάτων 
και παρόμοιων υλικών· κουτιών πρώτων βοηθειών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.2 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

21.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό 
(καουτσούκ) και 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό 
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό 
(καουτσούκ)

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό 
(καουτσούκ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών 
οχημάτων) και 
σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών 
οχημάτων) από 
καουτσούκ

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και 
σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και 
ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) 
από καουτσούκ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών 
οχημάτων) και 
σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών 
οχημάτων) από 
καουτσούκ

22.11.1 Κατασκευή 
καινούργιων 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων 
(αεροθαλάμων)

Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
από καουτσούκ

22.11.1 Κατασκευή 
καινούργιων επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων 
(αεροθαλάμων)

22.11.11 Κατασκευή 
καινούργιων επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) με 
πεπιεσμένο αέρα, από 
καουτσούκ, που 
χρησιμοποιούνται στα 
οχήματα με κινητήρα

Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με 
πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στα 
οχήματα με κινητήρα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
από καουτσούκ

22.11.1 Κατασκευή 
καινούργιων επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων 
(αεροθαλάμων)

22.11.12 Κατασκευή 
καινούργιων επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) με 
πεπιεσμένο αέρα, από 
καουτσούκ, που 
χρησιμοποιούνται στις 
μοτοσικλέτες ή στα 
ποδήλατα

Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με 
πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στις 
μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
από καουτσούκ

22.11.1 Κατασκευή 
καινούργιων επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων 
(αεροθαλάμων)

22.11.13 Κατασκευή 
καινούργιων επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) με 
πεπιεσμένο αέρα, από 
καουτσούκ, που 
χρησιμοποιούνται στα 
λεωφορεία, στα φορτηγά 
ή στα αεροσκάφη

Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με 
πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στα 
λεωφορεία, στα φορτηγά ή στα αεροσκάφη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
από καουτσούκ

22.11.1 Κατασκευή 
καινούργιων επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων 
(αεροθαλάμων)

22.11.14 Κατασκευή 
αγροτικών επισώτρων· 
άλλων καινούργιων 
επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) με 
πεπιεσμένο αέρα, από 
καουτσούκ

Κατασκευή αγροτικών επισώτρων· άλλων καινούργιων 
επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από 
καουτσούκ
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
από καουτσούκ

22.11.1 Κατασκευή 
καινούργιων επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων 
(αεροθαλάμων)

22.11.15 Κατασκευή 
εσωτερικών σωλήνων 
(αεροθαλάμων), 
συμπαγών ή 
ημισυμπαγών (κοίλων) 
επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων), εύκολα 
αντικαθιστώμενων 
πελμάτων επισώτρων 
και εσωτερικών 
προστατευτικών ταινιών 
επισώτρων, από 
καουτσούκ

Κατασκευή εσωτερικών σωλήνων (αεροθαλάμων), συμπαγών ή 
ημισυμπαγών (κοίλων) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων), 
εύκολα αντικαθιστώμενων πελμάτων επισώτρων και 
εσωτερικών προστατευτικών ταινιών επισώτρων, από 
καουτσούκ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
από καουτσούκ

22.11.1 Κατασκευή 
καινούργιων επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων 
(αεροθαλάμων)

22.11.16 Κατασκευή 
ειδών καθορισμένης 
μορφής για την 
αναγόμωση επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων)

Κατασκευή ειδών καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση 
επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών 
οχημάτων) και 
σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών 
οχημάτων) από 
καουτσούκ

22.11.2 Κατασκευή 
αναγομωμένων 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
με πεπιεσμένο αέρα, 
από καουτσούκ

Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
από καουτσούκ

22.11.2 Κατασκευή 
αναγομωμένων 
επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) με 
πεπιεσμένο αέρα, από 
καουτσούκ

22.11.20 Κατασκευή 
αναγομωμένων 
επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) με 
πεπιεσμένο αέρα, από 
καουτσούκ

Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) 
με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών 
οχημάτων) και 
σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών 
οχημάτων) από 
καουτσούκ

22.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
ελαστικών επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων 
(αεροθαλάμων)· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων από 
καουτσούκ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση 
και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.11 Κατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων από 
καουτσούκ· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων) 
από καουτσούκ

22.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαστικών 
επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) και σωλήνων 
(αεροθαλάμων)· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων από 
καουτσούκ

22.11.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαστικών 
επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) και σωλήνων 
(αεροθαλάμων)· 
αναγόμωση και 
ανακατασκευή 
επισώτρων από 
καουτσούκ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και 
σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και ανακατασκευή 
επισώτρων από καουτσούκ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων 
προϊόντων από 
ελαστικό 
(καουτσούκ)

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό 
(καουτσούκ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.1 Κατασκευή 
αναγεννημένου 
ελαστικού σε 
πρωτογενείς μορφές 
ή πλάκες, φύλλα ή 
λωρίδες

Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.1 Κατασκευή 
αναγεννημένου 
ελαστικού σε 
πρωτογενείς μορφές ή 
πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

22.19.10 Κατασκευή 
αναγεννημένου 
ελαστικού σε 
πρωτογενείς μορφές ή 
πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές ή 
πλάκες, φύλλα ή λωρίδες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.2 Κατασκευή μη 
βουλκανισμένου 
ελαστικού και ειδών 
του· βουλκανισμένου 
ελαστικού, εκτός του 
σκληρού ελαστικού, 
σε νήματα, σχοινιά, 
πλάκες, φύλλα, 
λωρίδες, ράβδους και 
καθορισμένες μορφές

Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· 
βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού 
ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, 
ράβδους και καθορισμένες μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.2 Κατασκευή μη 
βουλκανισμένου 
ελαστικού και ειδών του· 
βουλκανισμένου 
ελαστικού, εκτός του 
σκληρού ελαστικού, σε 
νήματα, σχοινιά, πλάκες, 
φύλλα, λωρίδες, 
ράβδους και 
καθορισμένες μορφές

22.19.20 Κατασκευή μη 
βουλκανισμένου 
ελαστικού και ειδών του· 
βουλκανισμένου 
ελαστικού, εκτός του 
σκληρού ελαστικού, σε 
νήματα, σχοινιά, πλάκες, 
φύλλα, λωρίδες, 
ράβδους και 
καθορισμένες μορφές

Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· 
βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε 
νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και 
καθορισμένες μορφές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.3 Κατασκευή 
αγωγών, σωλήνων 
και μάνικων, από 
βουλκανισμένο 
ελαστικό εκτός του 
σκληρού ελαστικού

Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από 
βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.3 Κατασκευή 
αγωγών, σωλήνων και 
μάνικων, από 
βουλκανισμένο ελαστικό 
εκτός του σκληρού 
ελαστικού

22.19.30 Κατασκευή 
αγωγών, σωλήνων και 
μάνικων, από 
βουλκανισμένο ελαστικό 
εκτός του σκληρού 
ελαστικού

Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από 
βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.4 Κατασκευή 
ιμάντων μεταφοράς ή 
μετάδοσης της 
κίνησης, από 
βουλκανισμένο 
ελαστικό

Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της 
κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.4 Κατασκευή 
ιμάντων μεταφοράς ή 
μετάδοσης της κίνησης, 
από βουλκανισμένο 
ελαστικό

22.19.40 Κατασκευή 
ιμάντων μεταφοράς ή 
μετάδοσης της κίνησης, 
από βουλκανισμένο 
ελαστικό

Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από 
βουλκανισμένο ελαστικό
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.5 Κατασκευή 
ελαστικοποιημένων 
υφασμάτων, εκτός 
από πλέγματα 
ενίσχυσης (λινά) 
επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων)

Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από 
πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.5 Κατασκευή 
ελαστικοποιημένων 
υφασμάτων, εκτός από 
πλέγματα ενίσχυσης 
(λινά) επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων)

22.19.50 Κατασκευή 
ελαστικοποιημένων 
υφασμάτων, εκτός από 
πλέγματα ενίσχυσης 
(λινά) επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων)

Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από 
πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.6 Κατασκευή 
ειδών και 
εξαρτημάτων 
ένδυσης, από 
βουλκανισμένο 
ελαστικό, εκτός του 
σκληρού ελαστικού

Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από 
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.6 Κατασκευή ειδών 
και εξαρτημάτων 
ένδυσης, από 
βουλκανισμένο ελαστικό, 
εκτός του σκληρού 
ελαστικού

22.19.60 Κατασκευή 
ειδών και εξαρτημάτων 
ένδυσης, από 
βουλκανισμένο ελαστικό, 
εκτός του σκληρού 
ελαστικού

Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από 
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.7 Κατασκευή 
ειδών από 
βουλκανισμένο 
ελαστικό π.δ.κ.α.· 
σκληρού ελαστικού· 
αντικειμένων από 
σκληρυμένο 
καουτσούκ

Κατασκευή ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· 
σκληρού ελαστικού· αντικειμένων από σκληρυμένο 
καουτσούκ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.7 Κατασκευή ειδών 
από βουλκανισμένο 
ελαστικό π.δ.κ.α.· 
σκληρού ελαστικού· 
αντικειμένων από 
σκληρυμένο καουτσούκ

22.19.71 Κατασκευή 
ειδών υγιεινής ή 
φαρμακευτικών ειδών 
(συμπεριλαμβάνονται τα 
θήλαστρα), από 
βουλκανισμένο ελαστικό, 
εκτός του σκληρού 
ελαστικού

Κατασκευή ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών 
(συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα), από βουλκανισμένο 
ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.7 Κατασκευή ειδών 
από βουλκανισμένο 
ελαστικό π.δ.κ.α.· 
σκληρού ελαστικού· 
αντικειμένων από 
σκληρυμένο καουτσούκ

22.19.72 Κατασκευή 
επενδύσεων δαπέδων 
και πατακιών, από 
βουλκανισμένο ελαστικό, 
εκτός του 
κυτταρινοειδούς

Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων και πατακιών, από 
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του κυτταρινοειδούς
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.7 Κατασκευή ειδών 
από βουλκανισμένο 
ελαστικό π.δ.κ.α.· 
σκληρού ελαστικού· 
αντικειμένων από 
σκληρυμένο καουτσούκ

22.19.73 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
βουλκανισμένο ελαστικό 
π.δ.κ.α.· σκληρού 
ελαστικού σε όλες τις 
μορφές και είδη του· 
επενδύσεων δαπέδου 
και πατακιών από 
βουλκανισμένο 
κυψελώδες ελαστικό

Κατασκευή άλλων ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· 
σκληρού ελαστικού σε όλες τις μορφές και είδη του· 
επενδύσεων δαπέδου και πατακιών από βουλκανισμένο 
κυψελώδες ελαστικό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.19.7 Κατασκευή ειδών 
από βουλκανισμένο 
ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρού 
ελαστικού· αντικειμένων 
από σκληρυμένο 
καουτσούκ

22.19.73 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
βουλκανισμένο ελαστικό 
π.δ.κ.α.· σκληρού 
ελαστικού σε όλες τις 
μορφές και είδη του· 
επενδύσεων δαπέδου και 
πατακιών από 
βουλκανισμένο κυψελώδες 
ελαστικό

22.19.73.01 Κατασκευή 
αυτοκόλλητων 
υφασμάτινων ταινιών 
εμποτισμένων με 
καουτσούκ

Κατασκευή αυτοκόλλητων υφασμάτινων ταινιών εμποτισμένων με 
καουτσούκ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό 
(καουτσούκ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.1 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
προϊόντων από ελαστικό 
(καουτσούκ)

22.19.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
προϊόντων από ελαστικό 
(καουτσούκ)

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών 
προϊόντων

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών 
προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών 
πλακών, 
φύλλων, 
σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, 
σωλήνων και καθορισμένων μορφών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών 
πλακών, φύλλων, 
σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.1 Κατασκευή 
μονόινων νημάτων 
στα οποία η 
μεγαλύτερη διάσταση 
της εγκάρσιας τομής 
υπερβαίνει το 1 mm, 
σε ράβδους κάθε 
είδους και 
καθορισμένες μορφές, 
από πλαστικές ύλες

Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη 
διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε 
ράβδους κάθε είδους και καθορισμένες μορφές, από 
πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, 
φύλλων, σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.1 Κατασκευή 
μονόινων νημάτων στα 
οποία η μεγαλύτερη 
διάσταση της εγκάρσιας 
τομής υπερβαίνει το 1 
mm, σε ράβδους κάθε 
είδους και καθορισμένες 
μορφές, από πλαστικές 
ύλες

22.21.10 Κατασκευή 
μονόινων νημάτων στα 
οποία η μεγαλύτερη 
διάσταση της εγκάρσιας 
τομής υπερβαίνει το 1 
mm, σε ράβδους κάθε 
είδους και καθορισμένες 
μορφές, από πλαστικές 
ύλες

Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη 
διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε ράβδους 
κάθε είδους και καθορισμένες μορφές, από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών 
πλακών, φύλλων, 
σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.2 Κατασκευή 
αγωγών, σωλήνων 
και μάνικων, καθώς 
και εξαρτημάτων τους, 
από πλαστικές ύλες

Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, καθώς και 
εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, 
φύλλων, σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.2 Κατασκευή 
αγωγών, σωλήνων και 
μάνικων, καθώς και 
εξαρτημάτων τους, από 
πλαστικές ύλες

22.21.21 Κατασκευή 
τεχνητών εντέρων 
(αλλαντοποιίας) από 
σκληρυμένες πρωτεΐνες 
ή από κυτταρινικές ύλες· 
αγωγών, σωλήνων και 
μάνικων, άκαμπτων, από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή τεχνητών εντέρων (αλλαντοποιίας) από 
σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες· αγωγών, 
σωλήνων και μάνικων, άκαμπτων, από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, 
φύλλων, σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.2 Κατασκευή 
αγωγών, σωλήνων και 
μάνικων, καθώς και 
εξαρτημάτων τους, από 
πλαστικές ύλες

22.21.29 Κατασκευή 
άλλων αγωγών, 
σωλήνων, μάνικων και 
εξαρτημάτων τους, από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και 
εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, 
φύλλων, σωλήνων και 
καθορισμένων μορφών

22.21.2 Κατασκευή 
αγωγών, σωλήνων και 
μάνικων, καθώς και 
εξαρτημάτων τους, από 
πλαστικές ύλες

22.21.29 Κατασκευή 
άλλων αγωγών, σωλήνων, 
μάνικων και εξαρτημάτων 
τους, από πλαστικές ύλες

22.21.29.01 Κατασκευή 
πλαστικών 
εξαρτημάτων άρδευσης 
και αποχέτευσης

Κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων άρδευσης και αποχέτευσης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών 
πλακών, φύλλων, 
σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.3 Κατασκευή 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, 
που δεν είναι 
ενισχυμένες ή κατά 
παρόμοιο τρόπο 
συνδυασμένες με 
άλλα υλικά

Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι 
ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με 
άλλα υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, 
φύλλων, σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.3 Κατασκευή 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, που 
δεν είναι ενισχυμένες ή 
κατά παρόμοιο τρόπο 
συνδυασμένες με άλλα 
υλικά

22.21.30 Κατασκευή 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, που 
δεν είναι ενισχυμένες ή 
κατά παρόμοιο τρόπο 
συνδυασμένες με άλλα 
υλικά

Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και 
λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά 
παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, 
φύλλων, σωλήνων και 
καθορισμένων μορφών

22.21.3 Κατασκευή 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από 
πλαστικές ύλες, που δεν 
είναι ενισχυμένες ή κατά 
παρόμοιο τρόπο 
συνδυασμένες με άλλα 
υλικά

22.21.30 Κατασκευή 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από 
πλαστικές ύλες, που δεν 
είναι ενισχυμένες ή κατά 
παρόμοιο τρόπο 
συνδυασμένες με άλλα 
υλικά

22.21.30.01 Κατασκευή 
ακρυλικών φύλλων 
(plexi-glass), που δεν 
είναι ενισχυμένα

Κατασκευή ακρυλικών φύλλων (plexi-glass), που δεν είναι 
ενισχυμένα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, 
φύλλων, σωλήνων και 
καθορισμένων μορφών

22.21.3 Κατασκευή 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από 
πλαστικές ύλες, που δεν 
είναι ενισχυμένες ή κατά 
παρόμοιο τρόπο 
συνδυασμένες με άλλα 
υλικά

22.21.30 Κατασκευή 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από 
πλαστικές ύλες, που δεν 
είναι ενισχυμένες ή κατά 
παρόμοιο τρόπο 
συνδυασμένες με άλλα 
υλικά

22.21.30.02 Κατασκευή 
μονωτικών υλικών από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή μονωτικών υλικών από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών 
πλακών, φύλλων, 
σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.4 Κατασκευή 
άλλων πλακών, 
φύλλων, μεμβρανών, 
λεπτών φύλλων και 
λωρίδων από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, 
λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, 
φύλλων, σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.4 Κατασκευή 
άλλων πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες

22.21.41 Κατασκευή 
άλλων πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, 
κυψελώδεις

Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, 
φύλλων, σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.4 Κατασκευή 
άλλων πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες

22.21.42 Κατασκευή 
άλλων πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, μη 
κυψελώδεις

Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών 
πλακών, φύλλων, 
σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
πλαστικών πλακών, 
φύλλων, αγωγών και 
καθορισμένων 
μορφών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και 
καθορισμένων μορφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.21 Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, 
φύλλων, σωλήνων και 
καθορισμένων 
μορφών

22.21.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών 
πλακών, φύλλων, 
αγωγών και 
καθορισμένων μορφών

22.21.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών 
πλακών, φύλλων, 
αγωγών και 
καθορισμένων μορφών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και 
καθορισμένων μορφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών 
προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.1 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.1 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.11 Κατασκευή 
σάκων και τσαντών 
(συμπεριλαμβάνονται και 
τα χωνιά), από πολυμερή 
του αιθυλένιου

Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα 
χωνιά), από πολυμερή του αιθυλένιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.1 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.11 Κατασκευή 
σάκων και τσαντών 
(συμπεριλαμβάνονται και 
τα χωνιά), από πολυμερή 
του αιθυλένιου

22.22.11.01 Κατασκευή 
πλαστικών 
αλευρόσακων και 
παρόμοιων ειδών από 
πολυμερή του 
αιθυλένιου

Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από 
πολυμερή του αιθυλένιου

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.1 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.12 Κατασκευή 
σάκων και τσαντών 
(συμπεριλαμβάνονται και 
τα χωνιά), από άλλες 
πλαστικές ύλες εκτός 
από πολυμερή του 
αιθυλένιου

Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα 
χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες εκτός από πολυμερή του 
αιθυλένιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.1 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.12 Κατασκευή 
σάκων και τσαντών 
(συμπεριλαμβάνονται και 
τα χωνιά), από άλλες 
πλαστικές ύλες εκτός από 
πολυμερή του αιθυλένιου

22.22.12.01 Κατασκευή 
πλαστικών 
αλευρόσακων και 
παρόμοιων ειδών από 
άλλες πλαστικές ύλες 
(εκτός του αιθυλένιου)

Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από 
άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.1 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.13 Κατασκευή 
κουτιών, θηκών, 
κιβωτίων και παρόμοιων 
ειδών από πλαστικές 
ύλες

Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών 
από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.1 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.14 Κατασκευή 
νταμιτζάνων, 
μπουκαλιών, φιαλών, και 
παρόμοιων ειδών από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή νταμιτζάνων, μπουκαλιών, φιαλών, και παρόμοιων 
ειδών από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.1 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.19 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών συσκευασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.1 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.19 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.19.01 Κατασκευή 
πλαστικών 
σωληναρίων

Κατασκευή πλαστικών σωληναρίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.22 Κατασκευή 
πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών 
ειδών συσκευασίας

22.22.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών 
ειδών συσκευασίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών 
υλικών

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών 
υλικών

22.23.1 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών ειδών· 
λινοταπήτων και 
σκληρών μη 
πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών· 
λινοταπήτων και σκληρών μη πλαστικών επενδύσεων 
δαπέδου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών υλικών

22.23.1 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
ειδών· λινοταπήτων και 
σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου

22.23.11 Κατασκευή 
επενδύσεων δαπέδων, 
τοίχων ή οροφών από 
πλαστικές ύλες, σε ρολά 
ή υπό μορφή πλακιδίων

Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων, τοίχων ή οροφών από 
πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
υλικών

22.23.1 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
ειδών· λινοταπήτων και 
σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου

22.23.11 Κατασκευή 
επενδύσεων δαπέδων, 
τοίχων ή οροφών από 
πλαστικές ύλες, σε ρολά ή 
υπό μορφή πλακιδίων

22.23.11.01 Κατασκευή 
ψηφιδωτών 
επενδύσεων από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή ψηφιδωτών επενδύσεων από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών υλικών

22.23.1 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
ειδών· λινοταπήτων και 
σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου

22.23.12 Κατασκευή 
μπανιέρων, νιπτήρων, 
λεκανών και των 
καλυμμάτων τους, 
καζανακιών και 
παρόμοιων ειδών 
υγιεινής από πλαστικές 
ύλες

Κατασκευή μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των 
καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής 
από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
υλικών

22.23.1 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
ειδών· λινοταπήτων και 
σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου

22.23.12 Κατασκευή 
μπανιέρων, νιπτήρων, 
λεκανών και των 
καλυμμάτων τους, 
καζανακιών και 
παρόμοιων ειδών υγιεινής 
από πλαστικές ύλες

22.23.12.01 Κατασκευή 
ειδών υγιεινής από 
πολυεστέρα

Κατασκευή ειδών υγιεινής από πολυεστέρα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών υλικών

22.23.1 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
ειδών· λινοταπήτων και 
σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου

22.23.13 Κατασκευή 
ταμιευτήρων, δεξαμενών, 
κάδων και παρόμοιων 
δοχείων, χωρητικότητας 
> 300 lt από πλαστικές 
ύλες

Κατασκευή ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων 
δοχείων, χωρητικότητας > 300 lt από πλαστικές ύλες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών υλικών

22.23.1 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
ειδών· λινοταπήτων και 
σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου

22.23.14 Κατασκευή 
πορτών, παράθυρων και 
πλαισίων, καθώς και 
κατωφλίων για πόρτες· 
παραθυρόφυλλων, 
ρολών και παρόμοιων 
ειδών και μερών τους 
από πλαστικές ύλες

Κατασκευή πορτών, παράθυρων και πλαισίων, καθώς και 
κατωφλίων για πόρτες· παραθυρόφυλλων, ρολών και 
παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
υλικών

22.23.1 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
ειδών· λινοταπήτων και 
σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου

22.23.14 Κατασκευή 
πορτών, παράθυρων και 
πλαισίων, καθώς και 
κατωφλίων για πόρτες· 
παραθυρόφυλλων, ρολών 
και παρόμοιων ειδών και 
μερών τους από πλαστικές 
ύλες

22.23.14.01 Κατασκευή 
σκιάστρων και ρολών 
από πλαστικές ύλες

Κατασκευή σκιάστρων και ρολών από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών υλικών

22.23.1 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
ειδών· λινοταπήτων και 
σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου

22.23.15 Κατασκευή 
λινοταπήτων και 
σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου, 
π.χ. εύκαμπτων 
επενδύσεων δαπέδου, 
όπως δαπέδων βινύλιου 
κλπ

Κατασκευή λινοταπήτων και σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου, π.χ. εύκαμπτων επενδύσεων δαπέδου, 
όπως δαπέδων βινύλιου κλπ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών υλικών

22.23.1 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
ειδών· λινοταπήτων και 
σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου

22.23.19 Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών 
ειδών π.δ.κ.α.

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών 
υλικών

22.23.2 Κατασκευή 
προκατασκευασμένω
ν κτιρίων από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από 
πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών υλικών

22.23.2 Κατασκευή 
προκατασκευασμένων 
κτιρίων από πλαστικές 
ύλες

22.23.20 Κατασκευή 
προκατασκευασμένων 
κτιρίων από πλαστικές 
ύλες

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών 
υλικών

22.23.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
οικοδομικών ειδών 
από πλαστικές ύλες

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.23 Κατασκευή 
πλαστικών 
οικοδομικών υλικών

22.23.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οικοδομικών 
ειδών από πλαστικές 
ύλες

22.23.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οικοδομικών 
ειδών από πλαστικές 
ύλες

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων 
πλαστικών 
προϊόντων

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.1 Κατασκευή 
ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων 
ενδυμασίας 
(περιλαμβάνονται και 
τα γάντια), από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας 
(περιλαμβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.1 Κατασκευή 
ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ενδυμασίας 
(περιλαμβάνονται και τα 
γάντια), από πλαστικές 
ύλες

22.29.10 Κατασκευή 
ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ενδυμασίας 
(περιλαμβάνονται και τα 
γάντια), από πλαστικές 
ύλες

Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας 
(περιλαμβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.1 Κατασκευή 
ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ενδυμασίας 
(περιλαμβάνονται και τα 
γάντια), από πλαστικές 
ύλες

22.29.10 Κατασκευή 
ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ενδυμασίας 
(περιλαμβάνονται και τα 
γάντια), από πλαστικές 
ύλες

22.29.10.01 Κατασκευή 
πλαστικών γαντιών Κατασκευή πλαστικών γαντιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.2 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.2 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

22.29.21 Κατασκευή 
αυτοκόλλητων πλακών, 
φύλλων, μεμβρανών, 
λεπτών φύλλων, ταινιών, 
λωρίδων και άλλων 
επίπεδων μορφών από 
πλαστικές ύλες, σε ρολά 
πλάτους <= 20cm

Κατασκευή αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, 
λεπτών φύλλων, ταινιών, λωρίδων και άλλων επίπεδων 
μορφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά πλάτους <= 20cm
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.2 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

22.29.22 Κατασκευή 
άλλων αυτοκόλλητων 
πλακών, φύλλων, 
ταινιών, λουρίδων, 
μεμβρανών και άλλων 
επίπεδων μορφών, 
αυτοκόλλητων από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή άλλων αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, ταινιών, 
λουρίδων, μεμβρανών και άλλων επίπεδων μορφών, 
αυτοκόλλητων από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.2 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

22.29.23 Κατασκευή 
επιτραπέζιων σκευών, 
μαγειρικών σκευών, 
άλλων οικιακών ειδών 
και ειδών καλλωπισμού 
από πλαστικές ύλες

Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων 
οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.2 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

22.29.24 Κατασκευή 
μερών π.δ.κ.α. για 
λαμπτήρες και 
εξαρτήματα φωτισμού, 
για φωτεινές πινακίδες 
και για παρόμοια είδη, 
από πλαστικές ύλες

Κατασκευή μερών π.δ.κ.α. για λαμπτήρες και εξαρτήματα 
φωτισμού, για φωτεινές πινακίδες και για παρόμοια είδη, από 
πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.2 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

22.29.25 Κατασκευή 
εφοδίων γραφείου ή 
σχολικών εφοδίων από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από 
πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.2 Κατασκευή άλλων 
πλαστικών προϊόντων 
π.δ.κ.α.

22.29.25 Κατασκευή 
εφοδίων γραφείου ή 
σχολικών εφοδίων από 
πλαστικές ύλες

22.29.25.01 Κατασκευή 
πλαστικών εποπτικών 
μέσων διδασκαλίας

Κατασκευή πλαστικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.2 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

22.29.26 Κατασκευή 
εξαρτημάτων για έπιπλα, 
αμαξώματα ή παρόμοια 
είδη· αγαλματίων και 
άλλων διακοσμητικών 
ειδών από πλαστικές 
ύλες

Κατασκευή εξαρτημάτων για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια 
είδη· αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από 
πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.2 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

22.29.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή άλλων ειδών από πλαστικές ύλες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.2 Κατασκευή άλλων 
πλαστικών προϊόντων 
π.δ.κ.α.

22.29.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
πλαστικές ύλες

22.29.29.01 Κατασκευή 
πλαστικών γλαστρών, 
ζαρντινιέρων και 
συναφών ειδών

Κατασκευή πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιέρων και συναφών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών 
προϊόντων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
πλαστικών 
προϊόντων

Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων· 
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων πλαστικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών προϊόντων· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.91 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών προϊόντων

Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών προϊόντων· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.91 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών προϊόντων

22.29.91.01 Υπηρεσίες 
επικάλυψης υπό κενό 
με μέταλλο πλαστικών 
αντικειμένων

Υπηρεσίες επικάλυψης υπό κενό με μέταλλο πλαστικών 
αντικειμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών προϊόντων· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.91 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών προϊόντων

22.29.91.02 Υπηρεσίες 
κατασκευής πλαστικών 
μερών με διαδικασίες 
πλαστικοποίησης, 
σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των 
πελατών

Υπηρεσίες κατασκευής πλαστικών μερών με διαδικασίες 
πλαστικοποίησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών προϊόντων· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.91 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών προϊόντων

22.29.91.03 Υπηρεσίες 
κατασκευής χυτευτών ή 
θερμοχυτευτών μερών 
από θερμοπλαστικά ή 
θερμοσκληρυνόμενα 
υλικά

Υπηρεσίες κατασκευής χυτευτών ή θερμοχυτευτών μερών από 
θερμοπλαστικά ή θερμοσκληρυνόμενα υλικά
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών προϊόντων· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.91 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών προϊόντων

22.29.91.04 Υπηρεσίες 
κοπής, διάτρησης, 
χάραξης, επικάλυψης ή 
κατεργασίας πλαστικών 
επιφανειών

Υπηρεσίες κοπής, διάτρησης, χάραξης, επικάλυψης ή κατεργασίας 
πλαστικών επιφανειών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή 
προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

22.2 Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων

22.29 Κατασκευή 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής άλλων 
πλαστικών προϊόντων· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής 
άλλων πλαστικών 
προϊόντων

22.29.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
πλαστικών προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων πλαστικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή 
άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή 
γυαλιού και 
προϊόντων από 
γυαλί

Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή 
γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.11 Κατασκευή 
επίπεδου 
γυαλιού

Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 
γυαλί

23.11 Κατασκευή 
επίπεδου γυαλιού

23.11.1 Κατασκευή 
επίπεδου γυαλιού Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.11 Κατασκευή 
επίπεδου γυαλιού

23.11.1 Κατασκευή 
επίπεδου γυαλιού

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.11 Κατασκευή 
επίπεδου γυαλιού

23.11.1 Κατασκευή 
επίπεδου γυαλιού

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

Κατασκευή γυαλιού επιπλεύσεως (float glass) και επιφανειακού 
λειοτριβιμένου ή στιλβωμένου γυαλιού, σε φύλλα, αλλά όχι 
κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 
γυαλί

23.11 Κατασκευή 
επίπεδου γυαλιού

23.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής επίπεδου 
γυαλιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επίπεδου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.11 Κατασκευή 
επίπεδου γυαλιού

23.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επίπεδου 
γυαλιού

23.11.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επίπεδου 
γυαλιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επίπεδου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή 
γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.12 

Μορφοποίηση 
και κατεργασία 
επίπεδου 
γυαλιού

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 
γυαλί

23.12 

Μορφοποίηση και 
κατεργασία 
επίπεδου γυαλιού

23.12.1 Μορφοποίηση 
και κατεργασία 
επίπεδου γυαλιού

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.12 Μορφοποίηση 
και κατεργασία 
επίπεδου γυαλιού

23.12.1 Μορφοποίηση 
και κατεργασία επίπεδου 
γυαλιού

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.12 Μορφοποίηση 
και κατεργασία 
επίπεδου γυαλιού

23.12.1 Μορφοποίηση 
και κατεργασία επίπεδου 
γυαλιού

23.12.12 Μορφοποίηση 
και κατεργασία γυαλιού 
ασφαλείας

Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.12 Μορφοποίηση 
και κατεργασία 
επίπεδου γυαλιού

23.12.1 Μορφοποίηση 
και κατεργασία επίπεδου 
γυαλιού

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.12 Μορφοποίηση και 
κατεργασία επίπεδου 
γυαλιού

23.12.1 Μορφοποίηση και 
κατεργασία επίπεδου 
γυαλιού

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

23.12.13.01 Κατασκευή 
γυάλινων μονωτικών 
πλακών

Κατασκευή γυάλινων μονωτικών πλακών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.12 Μορφοποίηση και 
κατεργασία επίπεδου 
γυαλιού

23.12.1 Μορφοποίηση και 
κατεργασία επίπεδου 
γυαλιού

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

23.12.13.02 Κατασκευή 
κατόπτρων Κατασκευή κατόπτρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 
γυαλί

23.12 

Μορφοποίηση και 
κατεργασία 
επίπεδου γυαλιού

23.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
μορφοποιημένου και 
κατεργασμένου 
επίπεδου γυαλιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου 
επίπεδου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.12 Μορφοποίηση 
και κατεργασία 
επίπεδου γυαλιού

23.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
μορφοποιημένου και 
κατεργασμένου επίπεδου 
γυαλιού

23.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής 
μορφοποιημένου και 
κατεργασμένου επίπεδου 
γυαλιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου 
γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.12 Μορφοποίηση και 
κατεργασία επίπεδου 
γυαλιού

23.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής 
μορφοποιημένου και 
κατεργασμένου επίπεδου 
γυαλιού

23.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής 
μορφοποιημένου και 
κατεργασμένου επίπεδου 
γυαλιού

23.12.99.01 Εργασίες 
υαλοχαρακτικής και 
διακόσμησης γυαλιού 
για λογαριασμό τρίτων

Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης γυαλιού για λογαριασμό 
τρίτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.12 Μορφοποίηση και 
κατεργασία επίπεδου 
γυαλιού

23.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής 
μορφοποιημένου και 
κατεργασμένου επίπεδου 
γυαλιού

23.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής 
μορφοποιημένου και 
κατεργασμένου επίπεδου 
γυαλιού

23.12.99.02 Τρόχιση 
επίπεδου γυαλιού Τρόχιση επίπεδου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή 
γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού Κατασκευή κοίλου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 
γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.1 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού Κατασκευή κοίλου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.1 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

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

Κατασκευή μπουκαλιών, πλατύστομων δοχείων, φιαλιδίων και 
άλλων δοχείων, από γυαλί, εκτός από αμπούλες· πωμάτων και 
λοιπών ειδών πωματισμού, από γυαλί
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.1 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.12 Κατασκευή 
ποτηριών από γυαλί, 
εκτός από τα 
υαλοκεραμικά

Κατασκευή ποτηριών από γυαλί, εκτός από τα υαλοκεραμικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.1 Κατασκευή κοίλου 
γυαλιού

23.13.12 Κατασκευή 
ποτηριών από γυαλί, εκτός 
από τα υαλοκεραμικά

23.13.12.01 Κατασκευή 
ποτηριών από 
μολυβδούχο κρύσταλλο

Κατασκευή ποτηριών από μολυβδούχο κρύσταλλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.1 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.13 Κατασκευή 
γυάλινων ειδών, 
επιτραπέζιων ή 
μαγειρικών, 
καλλωπισμού, γραφείου, 
εσωτερικής διακόσμησης 
και παρόμοιων

Κατασκευή γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, 
καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και 
παρόμοιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.1 Κατασκευή κοίλου 
γυαλιού

23.13.13 Κατασκευή 
γυάλινων ειδών, 
επιτραπέζιων ή 
μαγειρικών, καλλωπισμού, 
γραφείου, εσωτερικής 
διακόσμησης και 
παρόμοιων

23.13.13.01 Κατασκευή 
ενυδρείων ψαριών Κατασκευή ενυδρείων ψαριών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.1 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.14 Κατασκευή 
γυάλινων εσωτερικών 
για φιάλες κενού ή άλλα 
σκεύη κενού

Κατασκευή γυάλινων εσωτερικών για φιάλες κενού ή άλλα 
σκεύη κενού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 
γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) κοίλου 
γυαλιού· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου 
γυαλιού

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) κοίλου 
γυαλιού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) κοίλου 
γυαλιού· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου 
γυαλιού

23.13.91 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) ποτηριών 
και άλλων ειδών από 
γυαλί που 
χρησιμοποιούνται στο 
τραπέζι ή στην κουζίνα

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) ποτηριών και άλλων 
ειδών από γυαλί που χρησιμοποιούνται στο τραπέζι ή στην 
κουζίνα

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) κοίλου 
γυαλιού· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου 
γυαλιού

23.13.92 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) γυάλινων 
δοχείων

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) γυάλινων δοχείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) κοίλου 
γυαλιού· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου 
γυαλιού

23.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου 
γυαλιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) κοίλου 
γυαλιού· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου 
γυαλιού

23.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου 
γυαλιού

23.13.99.01 Εργασίες 
υαλοχαρακτικής και 
διακόσμησης 
διακοσμητικών και 
παρόμοιων ειδών από 
κρύσταλλα για 
λογαριασμό τρίτων

Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης διακοσμητικών και 
παρόμοιων ειδών από κρύσταλλα για λογαριασμό τρίτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.13 Κατασκευή 
κοίλου γυαλιού

23.13.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) κοίλου 
γυαλιού· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου 
γυαλιού

23.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου 
γυαλιού

23.13.99.02 Τρόχιση 
κρυστάλλων για 
κατασκευή 
διακοσμητικών και 
παρόμοιων ειδών

Τρόχιση κρυστάλλων για κατασκευή διακοσμητικών και παρόμοιων 
ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή 
γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.14 Κατασκευή 
ινών γυαλιού Κατασκευή ινών γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 
γυαλί

23.14 Κατασκευή 
ινών γυαλιού

23.14.1 Κατασκευή 
ινών γυαλιού Κατασκευή ινών γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.14 Κατασκευή ινών 
γυαλιού

23.14.1 Κατασκευή ινών 
γυαλιού

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.14 Κατασκευή ινών 
γυαλιού

23.14.1 Κατασκευή ινών 
γυαλιού

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

Κατασκευή τουλιών, πλεγμάτων, πατακιών, στρωμάτων, 
σανίδων και άλλων ειδών από ίνες γυαλιού, εκτός από υφαντά 
υφάσματα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 
γυαλί

23.14 Κατασκευή 
ινών γυαλιού

23.14.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής ινών 
γυαλιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ινών γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.14 Κατασκευή ινών 
γυαλιού

23.14.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ινών γυαλιού

23.14.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ινών γυαλιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ινών γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή 
γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

23.19 Κατασκευή 
και κατεργασία 
άλλων ειδών 
γυαλιού, 
περιλαμβανομένο
υ του γυαλιού για 
τεχνικές χρήσεις

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 
γυαλί

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

23.19.1 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
γυαλί, 
ημικατεργασμένων

Κατασκευή άλλων ειδών από γυαλί, ημικατεργασμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.1 Κατασκευή 
άλλων ειδών από γυαλί, 
ημικατεργασμένων

23.19.11 Κατασκευή 
γυαλιού σε μάζα, σε 
σφαίρες (εκτός από τις 
μικρόσφαιρες), σε 
ράβδους ή σε σωλήνες, 
ακατέργαστου

Κατασκευή γυαλιού σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις 
μικρόσφαιρες), σε ράβδους ή σε σωλήνες, ακατέργαστου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.1 Κατασκευή 
άλλων ειδών από γυαλί, 
ημικατεργασμένων

23.19.12 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 
γυαλί

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

23.19.2 Κατασκευή 
γυαλιού για τεχνικές 
και άλλες χρήσεις

Κατασκευή γυαλιού για τεχνικές και άλλες χρήσεις
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.2 Κατασκευή 
γυαλιού για τεχνικές και 
άλλες χρήσεις

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.2 Κατασκευή 
γυαλιού για τεχνικές και 
άλλες χρήσεις

23.19.22 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.2 Κατασκευή 
γυαλιού για τεχνικές και 
άλλες χρήσεις

23.19.22 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

23.19.22.01 Κατασκευή 
γυαλιών για φακούς 
οράσεως και οπτικούς 
κρυστάλλους

Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.2 Κατασκευή 
γυαλιού για τεχνικές και 
άλλες χρήσεις

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.2 Κατασκευή 
γυαλιού για τεχνικές και 
άλλες χρήσεις

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.2 Κατασκευή 
γυαλιού για τεχνικές και 
άλλες χρήσεις

23.19.25 Κατασκευή 
ηλεκτρικών μονωτικών 
υλικών από γυαλί

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών υλικών από γυαλί
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.2 Κατασκευή 
γυαλιού για τεχνικές και 
άλλες χρήσεις

23.19.26 Κατασκευή 
ειδών από γυαλί π.δ.κ.α. Κατασκευή ειδών από γυαλί π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.2 Κατασκευή 
γυαλιού για τεχνικές και 
άλλες χρήσεις

23.19.26 Κατασκευή ειδών 
από γυαλί π.δ.κ.α.

23.19.26.01 Κατασκευή 
άλλων 
μικροαντικειμένων από 
γυαλί

Κατασκευή άλλων μικροαντικειμένων από γυαλί

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.2 Κατασκευή 
γυαλιού για τεχνικές και 
άλλες χρήσεις

23.19.26 Κατασκευή ειδών 
από γυαλί π.δ.κ.α.

23.19.26.02 Κατασκευή 
ψηφιδωτών από γυαλί Κατασκευή ψηφιδωτών από γυαλί

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 
γυαλί

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

23.19.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) άλλων 
ειδών γυαλιού, 
περιλαμβανομένου 
του γυαλιού για 
τεχνικές χρήσεις· 
εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
ειδών κατεργασμένου 
γυαλιού, 
συμπεριλαμβανομένο
υ του γυαλιού για 
τεχνικές χρήσεις

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών 
γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου 
γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για 
τεχνικές χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) άλλων 
ειδών γυαλιού, 
περιλαμβανομένου του 
γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών 
κατεργασμένου γυαλιού, 
συμπεριλαμβανομένου 
του γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις

23.19.91 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) άλλων 
ειδών γυαλιού, 
περιλαμβανομένου του 
γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, 
περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί

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

23.19.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) άλλων 
ειδών γυαλιού, 
περιλαμβανομένου του 
γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών 
κατεργασμένου γυαλιού, 
συμπεριλαμβανομένου 
του γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις

23.19.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών 
κατεργασμένου γυαλιού, 
συμπεριλαμβανομένου 
του γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού, 
συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.2 Παραγωγή 
πυρίμαχων 
προϊόντων

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.2 Παραγωγή 
πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20 Παραγωγή 
πυρίμαχων 
προϊόντων

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.2 Παραγωγή 
πυρίμαχων προϊόντων

23.20 Παραγωγή 
πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20.1 Παραγωγή 
πυρίμαχων 
προϊόντων

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.2 Παραγωγή πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20 Παραγωγή 
πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20.1 Παραγωγή 
πυρίμαχων προϊόντων

23.20.11 Παραγωγή 
τούβλων, κυβόλιθων, 
πλακακιών και άλλων 
κεραμικών ειδών από 
πυριτική σκόνη 
απολιθωμάτων ή από 
πυριτιούχες γαίες

Παραγωγή τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων 
κεραμικών ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από 
πυριτιούχες γαίες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.2 Παραγωγή πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20 Παραγωγή 
πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20.1 Παραγωγή 
πυρίμαχων προϊόντων

23.20.12 Παραγωγή 
πυρίμαχων τούβλων, 
κυβόλιθων, πλακακιών 
και παρόμοιων 
πυρίμαχων κεραμικών 
κατασκευαστικών ειδών, 
εκτός των 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.2 Παραγωγή πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20 Παραγωγή 
πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20.1 Παραγωγή 
πυρίμαχων προϊόντων

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

Παραγωγή πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων 
και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.2 Παραγωγή πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20 Παραγωγή 
πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20.1 Παραγωγή 
πυρίμαχων προϊόντων

23.20.14 Παραγωγή 
άψητων πυρίμαχων 
προϊόντων και άλλων 
πυρίμαχων κεραμικών 
προϊόντων

Παραγωγή άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων 
πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.2 Παραγωγή 
πυρίμαχων προϊόντων

23.20 Παραγωγή 
πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
πυρίμαχων 
προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.2 Παραγωγή πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20 Παραγωγή 
πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πυρίμαχων 
προϊόντων

23.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πυρίμαχων 
προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή 
δομικών υλικών 
από άργιλο

Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή 
δομικών υλικών από 
άργιλο

23.31 Κατασκευή 
κεραμικών 
πλακιδίων και 
πλακών

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.31 Κατασκευή 
κεραμικών 
πλακιδίων και 
πλακών

23.31.1 Κατασκευή 
κεραμικών πλακιδίων 
και πλακών

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.31 Κατασκευή 
κεραμικών πλακιδίων 
και πλακών

23.31.1 Κατασκευή 
κεραμικών πλακιδίων και 
πλακών

23.31.10 Κατασκευή 
κεραμικών πλακιδίων και 
πλακών

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.31 Κατασκευή 
κεραμικών πλακιδίων 
και πλακών

23.31.1 Κατασκευή 
κεραμικών πλακιδίων και 
πλακών

23.31.10 Κατασκευή 
κεραμικών πλακιδίων και 
πλακών

23.31.10.01 Κατασκευή 
ψηφιδωτών από 
κεραμικές ύλες

Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.31 Κατασκευή 
κεραμικών 
πλακιδίων και 
πλακών

23.31.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
κεραμικών πλακιδίων 
και πλακών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.31 Κατασκευή 
κεραμικών πλακιδίων 
και πλακών

23.31.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
πλακιδίων και πλακών

23.31.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
πλακιδίων και πλακών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή 
δομικών υλικών από 
άργιλο

23.32 Κατασκευή 
τούβλων, 
πλακιδίων και 
λοιπών δομικών 
προϊόντων από 
οπτή γη

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών 
δομικών προϊόντων από οπτή γη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.32 Κατασκευή 
τούβλων, 
πλακιδίων και 
λοιπών δομικών 
προϊόντων από 
οπτή γη

23.32.1 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων 
και δομικών 
προϊόντων, από οπτή 
γη (ψημένο πηλό)

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.32 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων 
και λοιπών δομικών 
προϊόντων από οπτή 
γη

23.32.1 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων και 
δομικών προϊόντων, από 
οπτή γη (ψημένο πηλό)

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.32 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων και 
λοιπών δομικών 
προϊόντων από οπτή γη

23.32.1 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων και 
δομικών προϊόντων, από 
οπτή γη (ψημένο πηλό)

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

23.32.11.01 Κατασκευή 
κεραμικών πλίνθων Κατασκευή κεραμικών πλίνθων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.32 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων 
και λοιπών δομικών 
προϊόντων από οπτή 
γη

23.32.1 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων και 
δομικών προϊόντων, από 
οπτή γη (ψημένο πηλό)

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.32 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων και 
λοιπών δομικών 
προϊόντων από οπτή γη

23.32.1 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων και 
δομικών προϊόντων, από 
οπτή γη (ψημένο πηλό)

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

23.32.12.01 Κατασκευή 
κεραμιδιών στεγών Κατασκευή κεραμιδιών στεγών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.32 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων 
και λοιπών δομικών 
προϊόντων από οπτή 
γη

23.32.1 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων και 
δομικών προϊόντων, από 
οπτή γη (ψημένο πηλό)

23.32.13 Κατασκευή 
σωλήνων, υδρορροών 
και εξαρτημάτων 
σωληνώσεων, από 
κεραμική ύλη

Κατασκευή σωλήνων, υδρορροών και εξαρτημάτων 
σωληνώσεων, από κεραμική ύλη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.32 Κατασκευή 
τούβλων, 
πλακιδίων και 
λοιπών δομικών 
προϊόντων από 
οπτή γη

23.32.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής τούβλων, 
πλακιδίων και 
δομικών προϊόντων, 
από οπτή γη (ψημένο 
πηλό)

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών 
προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο

23.32 Κατασκευή 
τούβλων, πλακιδίων 
και λοιπών δομικών 
προϊόντων από οπτή 
γη

23.32.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τούβλων, 
πλακιδίων και δομικών 
προϊόντων, από οπτή γη 
(ψημένο πηλό)

23.32.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τούβλων, 
πλακιδίων και δομικών 
προϊόντων, από οπτή γη 
(ψημένο πηλό)

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από 
οπτή γη (ψημένο πηλό)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
πορσελάνης και 
κεραμικής

Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης 
και κεραμικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης 
και κεραμικών 
διακοσμητικών 
ειδών

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και 
κεραμικών διακοσμητικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης 
και κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης 
και κεραμικών 
διακοσμητικών 
ειδών

23.41.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και 
κεραμικών διακοσμητικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

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

Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων 
οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πορσελάνη
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών οικιακής 
χρήσης και κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών οικιακής 
χρήσης και κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

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

23.41.11.02 Παραγωγή 
ειδών πορσελάνης, 
φαγεντιανών και 
διακοσμημένων 
κεραμικών ειδών

Παραγωγή ειδών πορσελάνης, φαγεντιανών και διακοσμημένων 
κεραμικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών οικιακής 
χρήσης και κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

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

23.41.12.01 Κατασκευή 
πήλινων αγγείων 
γενικά, χωρίς 
διακόσμηση

Κατασκευή πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών οικιακής 
χρήσης και κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

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

23.41.12.02 Κατασκευή 
πήλινων ή τσιμεντένιων 
γλαστρών και 
ζαρντινιέρων

Κατασκευή πήλινων ή τσιμεντένιων γλαστρών και ζαρντινιέρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών οικιακής 
χρήσης και κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

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

23.41.12.03 Κατασκευή 
πινακίων, αγγείων κλπ, 
από κεραμικές ύλες 
εκτός από πορσελάνη

Κατασκευή πινακίων, αγγείων κλπ, από κεραμικές ύλες εκτός από 
πορσελάνη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.13 Κατασκευή 
αγαλματιδίων και άλλων 
αντικειμένων 
διακόσμησης από 
κεραμική ύλη

Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης 
από κεραμική ύλη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών οικιακής 
χρήσης και κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.13 Κατασκευή 
αγαλματιδίων και άλλων 
αντικειμένων διακόσμησης 
από κεραμική ύλη

23.41.13.01 Κατασκευή 
διακοσμητικών 
πινακιδίων από 
κεραμικές ύλες εκτός 
από πορσελάνη

Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων από κεραμικές ύλες εκτός 
από πορσελάνη
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης 
και κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης 
και κεραμικών 
διακοσμητικών 
ειδών

23.41.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και 
κεραμικών διακοσμητικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
ειδών οικιακής χρήσης 
και κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
ειδών οικιακής χρήσης 
και κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
ειδών οικιακής χρήσης και 
κεραμικών διακοσμητικών 
ειδών

23.41.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
ειδών οικιακής χρήσης και 
κεραμικών διακοσμητικών 
ειδών

23.41.99.01 Εργασίες 
διακόσμησης ειδών από 
πορσελάνη και 
φαγεντιανή γη για 
λογαριασμό τρίτων

Εργασίες διακόσμησης ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανή γη για 
λογαριασμό τρίτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.41 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
οικιακής χρήσης και 
κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών

23.41.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
ειδών οικιακής χρήσης και 
κεραμικών διακοσμητικών 
ειδών

23.41.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
ειδών οικιακής χρήσης και 
κεραμικών διακοσμητικών 
ειδών

23.41.99.02 Εργασίες 
κεραμίστα, για 
λογαριασμό τρίτων

Εργασίες κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
πορσελάνης και 
κεραμικής

23.42 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
υγιεινής

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης 
και κεραμικής

23.42 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
υγιεινής

23.42.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
υγιεινής

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.42 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
υγιεινής

23.42.1 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών υγιεινής

23.42.10 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών υγιεινής Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης 
και κεραμικής

23.42 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
υγιεινής

23.42.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
κεραμικών ειδών 
υγιεινής

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.42 Κατασκευή 
κεραμικών ειδών 
υγιεινής

23.42.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
ειδών υγιεινής

23.42.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
ειδών υγιεινής

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
πορσελάνης και 
κεραμικής

23.43 Κατασκευή 
κεραμικών 
μονωτών και 
κεραμικών 
μονωτικών 
εξαρτημάτων

Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών 
μονωτικών εξαρτημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης 
και κεραμικής

23.43 Κατασκευή 
κεραμικών 
μονωτών και 
κεραμικών 
μονωτικών 
εξαρτημάτων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.43 Κατασκευή 
κεραμικών μονωτών 
και κεραμικών 
μονωτικών 
εξαρτημάτων

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης 
και κεραμικής

23.43 Κατασκευή 
κεραμικών 
μονωτών και 
κεραμικών 
μονωτικών 
εξαρτημάτων

23.43.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
κεραμικών μονωτών 
και κεραμικών 
μονωτικών 
εξαρτημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών 
μονωτικών εξαρτημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.43 Κατασκευή 
κεραμικών μονωτών 
και κεραμικών 
μονωτικών 
εξαρτημάτων

23.43.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
μονωτών και κεραμικών 
μονωτικών εξαρτημάτων

23.43.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών 
μονωτών και κεραμικών 
μονωτικών εξαρτημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών 
εξαρτημάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
πορσελάνης και 
κεραμικής

23.44 Κατασκευή 
άλλων κεραμικών 
προϊόντων για 
τεχνικές χρήσεις

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για 
τεχνικές χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης 
και κεραμικής

23.44 Κατασκευή 
άλλων κεραμικών 
προϊόντων για 
τεχνικές χρήσεις

23.44.1 Κατασκευή 
άλλων κεραμικών 
προϊόντων για 
τεχνικές χρήσεις

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές 
χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.44 Κατασκευή 
άλλων κεραμικών 
προϊόντων για 
τεχνικές χρήσεις

23.44.1 Κατασκευή 
άλλων κεραμικών 
προϊόντων για τεχνικές 
χρήσεις

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.44 Κατασκευή 
άλλων κεραμικών 
προϊόντων για 
τεχνικές χρήσεις

23.44.1 Κατασκευή 
άλλων κεραμικών 
προϊόντων για τεχνικές 
χρήσεις

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης 
και κεραμικής

23.44 Κατασκευή 
άλλων κεραμικών 
προϊόντων για 
τεχνικές χρήσεις

23.44.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
κεραμικών προϊόντων 
για τεχνικές χρήσεις

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές 
χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.44 Κατασκευή 
άλλων κεραμικών 
προϊόντων για 
τεχνικές χρήσεις

23.44.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
κεραμικών προϊόντων 
για τεχνικές χρήσεις

23.44.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
κεραμικών προϊόντων 
για τεχνικές χρήσεις

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
πορσελάνης και 
κεραμικής

23.49 Παραγωγή 
άλλων 
προϊόντων 
κεραμικής

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης 
και κεραμικής

23.49 Παραγωγή 
άλλων προϊόντων 
κεραμικής

23.49.1 Παραγωγή 
άλλων προϊόντων 
κεραμικής

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.49 Παραγωγή 
άλλων προϊόντων 
κεραμικής

23.49.1 Παραγωγή άλλων 
προϊόντων κεραμικής

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

Παραγωγή κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.49 Παραγωγή 
άλλων προϊόντων 
κεραμικής

23.49.1 Παραγωγή άλλων 
προϊόντων κεραμικής

23.49.12 Παραγωγή 
άλλων μη δομικών 
κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.

Παραγωγή άλλων μη δομικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης 
και κεραμικής

23.49 Παραγωγή 
άλλων προϊόντων 
κεραμικής

23.49.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
κεραμικών προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.4 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πορσελάνης και 
κεραμικής

23.49 Παραγωγή 
άλλων προϊόντων 
κεραμικής

23.49.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
κεραμικών προϊόντων

23.49.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
κεραμικών προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστη 
και γύψου

Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστη 
και γύψου

23.51 Παραγωγή 
τσιμέντου Παραγωγή τσιμέντου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστη και 
γύψου

23.51 Παραγωγή 
τσιμέντου

23.51.1 Παραγωγή 
τσιμέντου Παραγωγή τσιμέντου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή τσιμέντου, 
ασβέστη και γύψου

23.51 Παραγωγή 
τσιμέντου

23.51.1 Παραγωγή 
τσιμέντου

23.51.11 Παραγωγή 
ημιυαλοποιημένων 
σκωριών (οπτόπλινθων 
clinker)

Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων clinker)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή τσιμέντου, 
ασβέστη και γύψου

23.51 Παραγωγή 
τσιμέντου

23.51.1 Παραγωγή 
τσιμέντου

23.51.12 Παραγωγή 
τσιμέντου Portland, 
αργιλικού τσιμέντου, 
κονιών υψικαμίνων και 
παρόμοιων υδραυλικών 
τσιμέντων

Παραγωγή τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, κονιών 
υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστη και 
γύψου

23.51 Παραγωγή 
τσιμέντου

23.51.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής τσιμέντου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τσιμέντου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή τσιμέντου, 
ασβέστη και γύψου

23.51 Παραγωγή 
τσιμέντου

23.51.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τσιμέντου

23.51.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τσιμέντου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τσιμέντου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστη 
και γύψου

23.52 Παραγωγή 
ασβέστη και 
γύψου

Παραγωγή ασβέστη και γύψου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστη και 
γύψου

23.52 Παραγωγή 
ασβέστη και γύψου

23.52.1 Παραγωγή 
άνυδρου ασβέστη, 
ένυδρου ασβέστη και 
υδραυλικού ασβέστη

Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και 
υδραυλικού ασβέστη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή τσιμέντου, 
ασβέστη και γύψου

23.52 Παραγωγή 
ασβέστη και γύψου

23.52.1 Παραγωγή 
άνυδρου ασβέστη, 
ένυδρου ασβέστη και 
υδραυλικού ασβέστη

23.52.10 Παραγωγή 
άνυδρου ασβέστη, 
ένυδρου ασβέστη και 
υδραυλικού ασβέστη

Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού 
ασβέστη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστη και 
γύψου

23.52 Παραγωγή 
ασβέστη και γύψου

23.52.2 Παραγωγή 
γύψου Παραγωγή γύψου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή τσιμέντου, 
ασβέστη και γύψου

23.52 Παραγωγή 
ασβέστη και γύψου 23.52.2 Παραγωγή γύψου 23.52.20 Παραγωγή 

γύψου Παραγωγή γύψου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστη και 
γύψου

23.52 Παραγωγή 
ασβέστη και γύψου

23.52.3 Παραγωγή 
φρυγμένου ή 
συσσωματωμένου 
δολομίτη

Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή τσιμέντου, 
ασβέστη και γύψου

23.52 Παραγωγή 
ασβέστη και γύψου

23.52.3 Παραγωγή 
φρυγμένου ή 
συσσωματωμένου 
δολομίτη

23.52.30 Παραγωγή 
φρυγμένου ή 
συσσωματωμένου 
δολομίτη

Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστη και 
γύψου

23.52 Παραγωγή 
ασβέστη και γύψου

23.52.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής ασβέστη 
και γύψου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ασβέστη και γύψου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.5 Παραγωγή τσιμέντου, 
ασβέστη και γύψου

23.52 Παραγωγή 
ασβέστη και γύψου

23.52.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ασβέστη και 
γύψου

23.52.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ασβέστη και 
γύψου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ασβέστη και γύψου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, 
τσιμέντο και γύψο

Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, 
τσιμέντο και γύψο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.61 Κατασκευή 
δομικών 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.61 Κατασκευή 
δομικών 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα

23.61.1 Κατασκευή 
προϊόντων 
σκυροδέματος για 
κατασκευές

Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.61 Κατασκευή 
δομικών προϊόντων 
από σκυρόδεμα

23.61.1 Κατασκευή 
προϊόντων 
σκυροδέματος για 
κατασκευές

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.61 Κατασκευή 
δομικών προϊόντων 
από σκυρόδεμα

23.61.1 Κατασκευή 
προϊόντων σκυροδέματος 
για κατασκευές

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

23.61.11.01 Κατασκευή 
τσιμεντένιων πλίνθων Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.61 Κατασκευή 
δομικών προϊόντων 
από σκυρόδεμα

23.61.1 Κατασκευή 
προϊόντων 
σκυροδέματος για 
κατασκευές

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.61 Κατασκευή 
δομικών προϊόντων 
από σκυρόδεμα

23.61.1 Κατασκευή 
προϊόντων σκυροδέματος 
για κατασκευές

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

23.61.12.01 Κατασκευή 
τυποποιημένων 
τζακιών και παρόμοιων 
ειδών, από τσιμέντο, 
σκυρόδεμα ή τεχνητό 
λίθο

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.61 Κατασκευή 
δομικών 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα

23.61.2 Κατασκευή 
προκατασκευασμένω
ν κτιρίων από 
σκυρόδεμα

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από 
σκυρόδεμα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.61 Κατασκευή 
δομικών προϊόντων 
από σκυρόδεμα

23.61.2 Κατασκευή 
προκατασκευασμένων 
κτιρίων από σκυρόδεμα

23.61.20 Κατασκευή 
προκατασκευασμένων 
κτιρίων από σκυρόδεμα

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.61 Κατασκευή 
δομικών 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα

23.61.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
προϊόντων 
σκυροδέματος για 
κατασκευαστικές 
χρήσεις

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για 
κατασκευαστικές χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.61 Κατασκευή 
δομικών προϊόντων 
από σκυρόδεμα

23.61.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων 
σκυροδέματος για 
κατασκευαστικές χρήσεις

23.61.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων 
σκυροδέματος για 
κατασκευαστικές χρήσεις

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές 
χρήσεις
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.62 Κατασκευή 
δομικών 
προϊόντων από 
γύψο

Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.62 Κατασκευή 
δομικών 
προϊόντων από 
γύψο

23.62.1 Κατασκευή 
προϊόντων από γύψο 
για κατασκευαστικές 
χρήσεις

Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές 
χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.62 Κατασκευή 
δομικών προϊόντων 
από γύψο

23.62.1 Κατασκευή 
προϊόντων από γύψο για 
κατασκευαστικές χρήσεις

23.62.10 Κατασκευή 
προϊόντων από γύψο για 
κατασκευαστικές χρήσεις

Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.62 Κατασκευή 
δομικών προϊόντων 
από γύψο

23.62.1 Κατασκευή 
προϊόντων από γύψο για 
κατασκευαστικές χρήσεις

23.62.10 Κατασκευή 
προϊόντων από γύψο για 
κατασκευαστικές χρήσεις

23.62.10.01 Κατασκευή 
διακοσμήσεων από 
γύψο για 
κατασκευαστικές 
χρήσεις

Κατασκευή διακοσμήσεων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.62 Κατασκευή 
δομικών 
προϊόντων από 
γύψο

23.62.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
προϊόντων από γύψο 
για κατασκευαστικές 
χρήσεις

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές 
χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.62 Κατασκευή 
δομικών προϊόντων 
από γύψο

23.62.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων 
από γύψο για 
κατασκευαστικές χρήσεις

23.62.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων 
από γύψο για 
κατασκευαστικές χρήσεις

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.63 Κατασκευή 
έτοιμου 
σκυροδέματος

Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.63 Κατασκευή 
έτοιμου 
σκυροδέματος

23.63.1 Κατασκευή 
έτοιμου 
σκυροδέματος

Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.63 Κατασκευή 
έτοιμου 
σκυροδέματος

23.63.1 Κατασκευή 
έτοιμου σκυροδέματος

23.63.10 Κατασκευή 
έτοιμου σκυροδέματος Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.63 Κατασκευή 
έτοιμου 
σκυροδέματος

23.63.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.63 Κατασκευή 
έτοιμου 
σκυροδέματος

23.63.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος

23.63.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.64 Κατασκευή 
κονιαμάτων Κατασκευή κονιαμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.64 Κατασκευή 
κονιαμάτων

23.64.1 Κατασκευή 
κονιαμάτων Κατασκευή κονιαμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.64 Κατασκευή 
κονιαμάτων

23.64.1 Κατασκευή 
κονιαμάτων

23.64.10 Κατασκευή 
κονιαμάτων Κατασκευή κονιαμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.64 Κατασκευή 
κονιαμάτων

23.64.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
κονιαμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κονιαμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.64 Κατασκευή 
κονιαμάτων

23.64.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κονιαμάτων

23.64.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κονιαμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κονιαμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.65 Κατασκευή 
ινοτσιμέντου Κατασκευή ινοτσιμέντου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.65 Κατασκευή 
ινοτσιμέντου

23.65.1 Κατασκευή 
ειδών από 
ινοτσιμέντο

Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.65 Κατασκευή 
ινοτσιμέντου

23.65.1 Κατασκευή ειδών 
από ινοτσιμέντο

23.65.11 Κατασκευή 
σανίδων σε τεμάχια και 
παρόμοια είδη από 
φυτικές ίνες, άχυρα ή 
υπολείμματα ξυλείας, 
συσσωματωμένα με 
ορυκτές συνδετικές ύλες

Κατασκευή σανίδων σε τεμάχια και παρόμοια είδη από φυτικές 
ίνες, άχυρα ή υπολείμματα ξυλείας, συσσωματωμένα με ορυκτές 
συνδετικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.65 Κατασκευή 
ινοτσιμέντου

23.65.1 Κατασκευή ειδών 
από ινοτσιμέντο

23.65.12 Κατασκευή 
ειδών από 
αμιαντοτσιμέντο, 
ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή 
από παρόμοια

Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο κυτταρίνης 
ή από παρόμοια
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.65 Κατασκευή 
ινοτσιμέντου

23.65.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
ινοτσιμέντου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.65 Κατασκευή 
ινοτσιμέντου

23.65.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
ινοτσιμέντου

23.65.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών 
ινοτσιμέντου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.69 Κατασκευή 
άλλων 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, γύψο 
και τσιμέντο

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, 
γύψο και τσιμέντο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.69 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από σκυρόδεμα, 
γύψο και τσιμέντο

23.69.1 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από σκυρόδεμα, γύψο 
και τσιμέντο

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και 
τσιμέντο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.69 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από σκυρόδεμα, γύψο 
και τσιμέντο

23.69.1 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
σκυρόδεμα, γύψο και 
τσιμέντο

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.69 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
σκυρόδεμα, γύψο και 
τσιμέντο

23.69.1 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, γύψο και 
τσιμέντο

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

23.69.11.01 Κατασκευή 
ειδών διακόσμησης από 
γύψο, εκτός των 
δομικών

Κατασκευή ειδών διακόσμησης από γύψο, εκτός των δομικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.69 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από σκυρόδεμα, γύψο 
και τσιμέντο

23.69.1 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων από 
σκυρόδεμα, γύψο και 
τσιμέντο

23.69.19 Κατασκευή 
ειδών από τσιμέντο, 
σκυρόδεμα ή τεχνητό 
λίθο π.δ.κ.α.

Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή 
προϊόντων από 
σκυρόδεμα, τσιμέντο και 
γύψο

23.69 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από σκυρόδεμα, 
γύψο και τσιμέντο

23.69.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων 
ειδών από 
σκυρόδεμα, γύψο και 
τσιμέντο

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και 
τσιμέντο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.6 Κατασκευή προϊόντων 
από σκυρόδεμα, τσιμέντο 
και γύψο

23.69 Κατασκευή 
άλλων προϊόντων 
από σκυρόδεμα, γύψο 
και τσιμέντο

23.69.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών 
από σκυρόδεμα, γύψο 
και τσιμέντο

23.69.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών 
από σκυρόδεμα, γύψο 
και τσιμέντο

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, 
μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία 
λίθων

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία 
λίθων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, 
μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία 
λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και 
τελική 
επεξεργασία 
λίθων

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία 
λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία 
λίθων

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση 
και τελική επεξεργασία 
λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία 
λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.11 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.11 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

23.70.11.01 Εργασίες 
κονιοποίησης 
μαρμάρων

Εργασίες κονιοποίησης μαρμάρων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.11 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

23.70.11.02 Εργασίες 
κοπής μαρμάρων για 
λογαριασμό τρίτων

Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.11 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

23.70.11.03 Εργασίες 
λείανσης μαρμάρων Εργασίες λείανσης μαρμάρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.11 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

23.70.11.04 Εργασίες 
μαρμαρογλυπτικής Εργασίες μαρμαρογλυπτικής

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.11 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

23.70.11.05 Εργασίες 
σχισίματος μαρμάρων Εργασίες σχισίματος μαρμάρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.11 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

23.70.11.06 Κατασκευή 
ειδών από όνυχα και 
αλάβαστρο

Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.11 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

23.70.11.07 Κατασκευή 
μαρμάρινων επιτάφιων 
μνημείων

Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση 
και τελική επεξεργασία 
λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία 
λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.12 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.12 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

Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.1 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70.12 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

23.70.12.02 Κοπή και 
κατεργασία τεχνητών 
μαρμάρων και 
μωσαϊκών πλακών

Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία 
λίθων

23.70.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής λίθων 
που έχουν υποστεί 
κοπή, μορφοποίηση 
και τελική 
επεξεργασία

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, 
μορφοποίηση και τελική επεξεργασία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

23.7 Κοπή, μορφοποίηση 
και τελική επεξεργασία 
λίθων

23.70 Κοπή, 
μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία 
λίθων

23.70.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λίθων που 
έχουν υποστεί κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία

23.70.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λίθων που 
έχουν υποστεί κοπή, 
μορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και 
τελική επεξεργασία
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

23.91 Παραγωγή 
λειαντικών 
προϊόντων

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

23.91 Παραγωγή 
λειαντικών 
προϊόντων

23.91.1 Παραγωγή 
λειαντικών προϊόντων Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

23.91 Παραγωγή 
λειαντικών προϊόντων

23.91.1 Παραγωγή 
λειαντικών προϊόντων

23.91.11 Παραγωγή 
μυλόπετρων, 
ακονόπετρων, τροχών 
λείανσης και παρόμοιων 
ειδών, για την 
κατεργασία της πέτρας, 
χωρίς πλαίσια και μερών 
τους, από φυσικό λίθο, 
από λειαντικά φυσικά ή 
τεχνητά συσσωματωμένα 
ή από κεραμευτικές ύλες

Παραγωγή μυλόπετρων, ακονόπετρων, τροχών λείανσης και 
παρόμοιων ειδών, για την κατεργασία της πέτρας, χωρίς 
πλαίσια και μερών τους, από φυσικό λίθο, από λειαντικά 
φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

23.91 Παραγωγή 
λειαντικών προϊόντων

23.91.1 Παραγωγή 
λειαντικών προϊόντων

23.91.11 Παραγωγή 
μυλόπετρων, 
ακονόπετρων, τροχών 
λείανσης και παρόμοιων 
ειδών, για την κατεργασία 
της πέτρας, χωρίς πλαίσια 
και μερών τους, από 
φυσικό λίθο, από λειαντικά 
φυσικά ή τεχνητά 
συσσωματωμένα ή από 
κεραμευτικές ύλες

23.91.11.01 Κατεργασία 
σμύριδας και κατασκευή 
λειαντικών ή κοπτικών 
μέσων από σμύριδα

Κατεργασία σμύριδας και κατασκευή λειαντικών ή κοπτικών μέσων 
από σμύριδα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

23.91 Παραγωγή 
λειαντικών προϊόντων

23.91.1 Παραγωγή 
λειαντικών προϊόντων

23.91.12 Παραγωγή 
λειαντικών σκονών ή 
κόκκων σε βάση από 
υφαντικό υλικό, χαρτί ή 
χαρτόνι

Παραγωγή λειαντικών σκονών ή κόκκων σε βάση από υφαντικό 
υλικό, χαρτί ή χαρτόνι
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

23.91 Παραγωγή 
λειαντικών 
προϊόντων

23.91.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής 
λειαντικών προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λειαντικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

23.91 Παραγωγή 
λειαντικών προϊόντων

23.91.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λειαντικών 
προϊόντων

23.91.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λειαντικών 
προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λειαντικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

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

23.99.11 Παραγωγή 
αμίαντου 
επεξεργασμένου σε ίνες· 
μειγμάτων με βάση τον 
αμίαντο και το θειικό 
μαγνήσιο· προϊόντων 
παρόμοιων μειγμάτων ή 
από αμίαντο· υλικού 
τριβής για φρένα, 
συμπλέκτες και 
παρόμοια είδη, μη 
συναρμολογημένου

Παραγωγή αμίαντου επεξεργασμένου σε ίνες· μειγμάτων με 
βάση τον αμίαντο και το θειικό μαγνήσιο· προϊόντων 
παρόμοιων μειγμάτων ή από αμίαντο· υλικού τριβής για φρένα, 
συμπλέκτες και παρόμοια είδη, μη συναρμολογημένου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

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

23.99.12 Παραγωγή 
ειδών από άσφαλτο ή 
από παρόμοια υλικά

Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

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

23.99.12 Παραγωγή ειδών 
από άσφαλτο ή από 
παρόμοια υλικά

23.99.12.01 Παραγωγή 
θερμομονωτικών 
υλικών από άσφαλτο 
για επικάλυψη κτιρίων

Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών από άσφαλτο για επικάλυψη 
κτιρίων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

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

23.99.12 Παραγωγή ειδών 
από άσφαλτο ή από 
παρόμοια υλικά

23.99.12.02 Παραγωγή 
μονωτικών υλικών από 
άσφαλτο 
(πισσόχαρτων, 
ασφαλτόπανων και 
παρόμοιων ειδών)

Παραγωγή μονωτικών υλικών από άσφαλτο (πισσόχαρτων, 
ασφαλτόπανων και παρόμοιων ειδών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

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

23.99.13 Παραγωγή 
ασφαλτικών μειγμάτων 
με βάση φυσικά ή 
τεχνητά λίθινα υλικά και 
βιτούμιο, φυσικής 
ασφάλτου ή συναφών 
ουσιών ως συνδετικό 
υλικό

Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά 
λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών 
ουσιών ως συνδετικό υλικό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

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

23.99.15 Παραγωγή 
τεχνητού κορούνδιου Παραγωγή τεχνητού κορούνδιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

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

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

23.99.19.01 

Επεξεργασία μη 
μεταλλικών ορυκτών 
(στεατίνης, θηραϊκής 
γης, κίσηρης, 
λευκόλιθου κλπ)

Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, 
κίσηρης, λευκόλιθου κλπ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

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

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

23.99.19.02 Παραγωγή 
θερμομονωτικών 
υλικών επικάλυψης 
κτιρίων από μη 
μεταλλικά ορυκτά

Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών επικάλυψης κτιρίων από μη 
μεταλλικά ορυκτά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

23.99.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
23. Παραγωγή άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων

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

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

23.99.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

23.99.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή 
δομικών 
μεταλλικών 
προϊόντων

Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή 
δομικών μεταλλικών 
προϊόντων

25.11 Κατασκευή 
μεταλλικών 
σκελετών και 
μερών 
μεταλλικών 
σκελετών

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών 
μεταλλικών σκελετών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.11 Κατασκευή 
μεταλλικών 
σκελετών και 
μερών μεταλλικών 
σκελετών

25.11.1 Κατασκευή 
προκατασκευασμένω
ν κτιρίων από 
μέταλλο

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.11 Κατασκευή 
μεταλλικών σκελετών 
και μερών μεταλλικών 
σκελετών

25.11.1 Κατασκευή 
προκατασκευασμένων 
κτιρίων από μέταλλο

25.11.10 Κατασκευή 
προκατασκευασμένων 
κτιρίων από μέταλλο

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.11 Κατασκευή 
μεταλλικών 
σκελετών και 
μερών μεταλλικών 
σκελετών

25.11.2 Κατασκευή 
δομικών μεταλλικών 
προϊόντων και μερών 
τους

Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών 
τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.11 Κατασκευή 
μεταλλικών σκελετών 
και μερών μεταλλικών 
σκελετών

25.11.2 Κατασκευή 
δομικών μεταλλικών 
προϊόντων και μερών τους

25.11.23 Δημιουργία 
άλλων κατασκευών και 
μερών κατασκευών, 
κατασκευή λαμαρινών, 
ράβδων, μορφοράβδων 
και παρόμοιων ειδών, από 
σίδηρο, χάλυβα ή 
αλουμίνιο

25.11.23.01 Κατασκευή 
δομικών μεταλλικών 
συστημάτων στηρίξεως

Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.11 Κατασκευή 
μεταλλικών σκελετών 
και μερών μεταλλικών 
σκελετών

25.11.2 Κατασκευή 
δομικών μεταλλικών 
προϊόντων και μερών τους

25.11.23 Δημιουργία 
άλλων κατασκευών και 
μερών κατασκευών, 
κατασκευή λαμαρινών, 
ράβδων, μορφοράβδων 
και παρόμοιων ειδών, από 
σίδηρο, χάλυβα ή 
αλουμίνιο

25.11.23.02 Κατασκευή 
μεταλλικών στηθαίων 
ασφαλείας

Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.11 Κατασκευή 
μεταλλικών σκελετών 
και μερών μεταλλικών 
σκελετών

25.11.2 Κατασκευή 
δομικών μεταλλικών 
προϊόντων και μερών τους

25.11.23 Δημιουργία 
άλλων κατασκευών και 
μερών κατασκευών, 
κατασκευή λαμαρινών, 
ράβδων, μορφοράβδων 
και παρόμοιων ειδών, από 
σίδηρο, χάλυβα ή 
αλουμίνιο

25.11.23.03 Κατασκευή 
τυποποιημένων 
μεταλλικών τζακιών και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και παρόμοιων 
ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.11 Κατασκευή 
μεταλλικών σκελετών 
και μερών μεταλλικών 
σκελετών

25.11.2 Κατασκευή 
δομικών μεταλλικών 
προϊόντων και μερών τους

25.11.23 Δημιουργία 
άλλων κατασκευών και 
μερών κατασκευών, 
κατασκευή λαμαρινών, 
ράβδων, μορφοράβδων 
και παρόμοιων ειδών, από 
σίδηρο, χάλυβα ή 
αλουμίνιο

25.11.23.04 Παραγωγή 
δομικών προϊόντων και 
μερών τους από 
αλουμίνιο

Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.11 Κατασκευή 
μεταλλικών 
σκελετών και 
μερών μεταλλικών 
σκελετών

25.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
μεταλλικών σκελετών 
και μερών μεταλλικών 
σκελετών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών 
σκελετών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.11 Κατασκευή 
μεταλλικών σκελετών 
και μερών μεταλλικών 
σκελετών

25.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών 
σκελετών και μερών 
μεταλλικών σκελετών

25.11.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών 
σκελετών και μερών 
μεταλλικών σκελετών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών 
σκελετών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή 
δομικών μεταλλικών 
προϊόντων

25.12 Κατασκευή 
μεταλλικών 
πορτών και 
παράθυρων

Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.12 Κατασκευή 
μεταλλικών 
πορτών και 
παράθυρων

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

Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, 
καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.12 Κατασκευή 
μεταλλικών πορτών 
και παράθυρων

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.12 Κατασκευή 
μεταλλικών πορτών και 
παράθυρων

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

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.12 Κατασκευή 
μεταλλικών πορτών και 
παράθυρων

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

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

25.12.10.02 Κατασκευή 
πυρασφαλών πορτών Κατασκευή πυρασφαλών πορτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.12 Κατασκευή 
μεταλλικών πορτών και 
παράθυρων

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

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

25.12.10.03 Κατασκευή 
ρολών γκαραζόπορτων 
ή ασφαλείας

Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.12 Κατασκευή 
μεταλλικών 
πορτών και 
παράθυρων

25.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
μεταλλικών πορτών 
και παράθυρων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών πορτών και παράθυρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.1 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

25.12 Κατασκευή 
μεταλλικών πορτών 
και παράθυρων

25.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών 
πορτών και παράθυρων

25.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών 
πορτών και παράθυρων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών πορτών και παράθυρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή 
μεταλλικών 
ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και 
δοχείων

Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και δοχείων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή 
μεταλλικών 
ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και 
δοχείων

25.21 Κατασκευή 
σωμάτων και 
λεβήτων 
κεντρικής 
θέρμανσης

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή 
μεταλλικών ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και δοχείων

25.21 Κατασκευή 
σωμάτων και 
λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης

25.21.1 Κατασκευή 
σωμάτων και λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών και 
δοχείων

25.21 Κατασκευή 
σωμάτων και λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης

25.21.1 Κατασκευή 
σωμάτων και λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών και 
δοχείων

25.21 Κατασκευή 
σωμάτων και λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης

25.21.1 Κατασκευή 
σωμάτων και λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης

25.21.13 Κατασκευή 
μερών λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης

Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή 
μεταλλικών ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και δοχείων

25.21 Κατασκευή 
σωμάτων και 
λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης

25.21.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής σωμάτων 
και λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών και 
δοχείων

25.21 Κατασκευή 
σωμάτων και λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης

25.21.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής σωμάτων 
και λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης

25.21.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής σωμάτων 
και λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή 
μεταλλικών 
ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και 
δοχείων

25.29 Κατασκευή 
άλλων 
μεταλλικών 
ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και 
δοχείων

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και δοχείων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή 
μεταλλικών ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και δοχείων

25.29 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και 
δοχείων

25.29.1 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και 
δοχείων 

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών 
και δοχείων 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών και 
δοχείων

25.29 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών 
και δοχείων

25.29.1 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και δοχείων 

25.29.11 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

25.29.11.01 Κατασκευή 
μεταλλικών λεβήτων, 
χωρητικότητας > 300 lt, 
όχι για κεντρική 
θέρμανση

Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για 
κεντρική θέρμανση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών και 
δοχείων

25.29 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και 
δοχείων

25.29.1 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών 
και δοχείων 

25.29.12 Κατασκευή 
δοχείων για συμπιεσμένο 
ή υγροποιημένο αέριο, 
από μέταλλο

Κατασκευή δοχείων για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο, 
από μέταλλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών και 
δοχείων

25.29 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών 
και δοχείων

25.29.1 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και δοχείων 

25.29.12 Κατασκευή 
δοχείων για συμπιεσμένο ή 
υγροποιημένο αέριο, από 
μέταλλο

25.29.12.01 Κατασκευή 
κενών μεταλλικών 
φιαλών οξυγόνου και 
άλλων αερίων υπό 
πίεση

Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων 
υπό πίεση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών και 
δοχείων

25.29 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών 
και δοχείων

25.29.1 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και δοχείων 

25.29.12 Κατασκευή 
δοχείων για συμπιεσμένο ή 
υγροποιημένο αέριο, από 
μέταλλο

25.29.12.02 Κατασκευή 
κενών μεταλλικών 
φιαλών υγραέριου

Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών υγραέριου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή 
μεταλλικών ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και δοχείων

25.29 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και 
δοχείων

25.29.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
μεταλλικών 
δεξαμενών, 
ντεπόζιτων και 
δοχείων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και 
δοχείων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.2 Κατασκευή μεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαμενών και 
δοχείων

25.29 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
ντεπόζιτων, 
δεξαμενών και 
δοχείων

25.29.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών 
δεξαμενών, ντεπόζιτων 
και δοχείων

25.29.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών 
δεξαμενών, ντεπόζιτων 
και δοχείων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

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

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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

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

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

25.30.1 Κατασκευή 
ατμογεννητριών και 
μερών τους

Κατασκευή ατμογεννητριών και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

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

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

25.30.1 Κατασκευή 
ατμογεννητριών και 
μερών τους

25.30.11 Κατασκευή 
ατμολεβήτων ή άλλων 
λεβήτων παραγωγής 
ατμού· λεβήτων 
υπερθερμαινόμενου 
νερού

Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού· 
λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

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

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

25.30.1 Κατασκευή 
ατμογεννητριών και 
μερών τους

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

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

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

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

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

25.30.1 Κατασκευή 
ατμογεννητριών και 
μερών τους

25.30.13 Κατασκευή 
μερών ατμογεννητριών Κατασκευή μερών ατμογεννητριών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη 
μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία 
και επικάλυψη 
μετάλλων

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία 
και επικάλυψη 
μετάλλων

25.61.1 Υπηρεσίες 
επικάλυψης μετάλλων Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.1 Υπηρεσίες 
επικάλυψης μετάλλων

25.61.11 Υπηρεσίες 
μεταλλικής επικάλυψης 
μετάλλων

Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.1 Υπηρεσίες 
επικάλυψης μετάλλων

25.61.11 Υπηρεσίες 
μεταλλικής επικάλυψης 
μετάλλων

25.61.11.01 Υπηρεσίες 
επικασσιτέρωσης 
μετάλλων

Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.1 Υπηρεσίες 
επικάλυψης μετάλλων

25.61.11 Υπηρεσίες 
μεταλλικής επικάλυψης 
μετάλλων

25.61.11.02 Υπηρεσίες 
επινικέλωσης και 
επιχρωμίωσης 
μετάλλων

Υπηρεσίες επινικέλωσης και επιχρωμίωσης μετάλλων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.1 Υπηρεσίες 
επικάλυψης μετάλλων

25.61.11 Υπηρεσίες 
μεταλλικής επικάλυψης 
μετάλλων

25.61.11.03 Υπηρεσίες 
επιψευδαργύρωσης 
μετάλλων με 
ηλεκτρόλυση και χημική 
επεξεργασία

Υπηρεσίες επιψευδαργύρωσης μετάλλων με ηλεκτρόλυση και 
χημική επεξεργασία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.1 Υπηρεσίες 
επικάλυψης μετάλλων

25.61.11 Υπηρεσίες 
μεταλλικής επικάλυψης 
μετάλλων

25.61.11.04 Υπηρεσίες 
μεταλλικής επίχρισης με 
ψεκασμό εν θερμώ

Υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν θερμώ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.1 Υπηρεσίες 
επικάλυψης μετάλλων

25.61.12 Υπηρεσίες μη 
μεταλλικής επίχρισης 
μετάλλων

Υπηρεσίες μη μεταλλικής επίχρισης μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.1 Υπηρεσίες 
επικάλυψης μετάλλων

25.61.12 Υπηρεσίες μη 
μεταλλικής επίχρισης 
μετάλλων

25.61.12.01 Υπηρεσίες 
πλαστικής επίχρισης 
μετάλλων

Υπηρεσίες πλαστικής επίχρισης μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία 
και επικάλυψη 
μετάλλων

25.61.2 Άλλες 
υπηρεσίες 
κατεργασίας 
μετάλλων

Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.2 Άλλες υπηρεσίες 
κατεργασίας μετάλλων

25.61.21 Υπηρεσίες 
θερμικής κατεργασίας 
μετάλλων, εκτός της 
μεταλλικής επίχρισης

Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας μετάλλων, εκτός της 
μεταλλικής επίχρισης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.2 Άλλες υπηρεσίες 
κατεργασίας μετάλλων

25.61.22 Άλλες 
υπηρεσίες επιφανειακής 
κατεργασίας μετάλλων

Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.2 Άλλες υπηρεσίες 
κατεργασίας μετάλλων

25.61.22 Άλλες υπηρεσίες 
επιφανειακής κατεργασίας 
μετάλλων

25.61.22.01 Υπηρεσίες 
αμμοβολισμού 
μετάλλων

Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.2 Άλλες υπηρεσίες 
κατεργασίας μετάλλων

25.61.22 Άλλες υπηρεσίες 
επιφανειακής κατεργασίας 
μετάλλων

25.61.22.02 Υπηρεσίες 
ανοδίωσης μετάλλων Υπηρεσίες ανοδίωσης μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.2 Άλλες υπηρεσίες 
κατεργασίας μετάλλων

25.61.22 Άλλες υπηρεσίες 
επιφανειακής κατεργασίας 
μετάλλων

25.61.22.03 Υπηρεσίες 
αφαίρεσης γρεζιών και 
καθαρισμού μετάλλων

Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.2 Άλλες υπηρεσίες 
κατεργασίας μετάλλων

25.61.22 Άλλες υπηρεσίες 
επιφανειακής κατεργασίας 
μετάλλων

25.61.22.04 Υπηρεσίες 
εναπόθεσης αερίου 
φάσεως (CVD/PVD) σε 
μέταλλα

Υπηρεσίες εναπόθεσης αερίου φάσεως (CVD/PVD) σε μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.2 Άλλες υπηρεσίες 
κατεργασίας μετάλλων

25.61.22 Άλλες υπηρεσίες 
επιφανειακής κατεργασίας 
μετάλλων

25.61.22.05 Υπηρεσίες 
λείανσης με 
περιστροφή μετάλλων

Υπηρεσίες λείανσης με περιστροφή μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.2 Άλλες υπηρεσίες 
κατεργασίας μετάλλων

25.61.22 Άλλες υπηρεσίες 
επιφανειακής κατεργασίας 
μετάλλων

25.61.22.06 Υπηρεσίες 
στίλβωσης μετάλλων Υπηρεσίες στίλβωσης μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.2 Άλλες υπηρεσίες 
κατεργασίας μετάλλων

25.61.22 Άλλες υπηρεσίες 
επιφανειακής κατεργασίας 
μετάλλων

25.61.22.07 Υπηρεσίες 
χάραξης και 
αποτύπωσης επί 
μετάλλων

Υπηρεσίες χάραξης και αποτύπωσης επί μετάλλων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.61 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων

25.61.2 Άλλες υπηρεσίες 
κατεργασίας μετάλλων

25.61.22 Άλλες υπηρεσίες 
επιφανειακής κατεργασίας 
μετάλλων

25.61.22.08 Υπηρεσίες 
χρωματισμού και 
βερνικώματος 
μετάλλων

Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.62 

Μεταλλοτεχνία Μεταλλοτεχνία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.62 

Μεταλλοτεχνία

25.62.1 Υπηρεσίες 
τόρνευσης 
μεταλλικών μερών

Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.62 Μεταλλοτεχνία
25.62.1 Υπηρεσίες 
τόρνευσης μεταλλικών 
μερών

25.62.10 Υπηρεσίες 
τόρνευσης μεταλλικών 
μερών

Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.62 

Μεταλλοτεχνία

25.62.2 Άλλες 
υπηρεσίες 
μεταλλοτεχνίας

Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.62 Μεταλλοτεχνία 25.62.2 Άλλες υπηρεσίες 
μεταλλοτεχνίας

25.62.20 Άλλες 
υπηρεσίες 
μεταλλοτεχνίας

Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.6 Κατεργασία και 
επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία

25.62 Μεταλλοτεχνία 25.62.2 Άλλες υπηρεσίες 
μεταλλοτεχνίας

25.62.20 Άλλες υπηρεσίες 
μεταλλοτεχνίας

25.62.20.01 Υπηρεσίες 
οξυγονοκόλλησης και 
ηλεκτροσυγκόλλησης 
μετάλλων

Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και 
σιδηρικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.71 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνω
ν

Κατασκευή μαχαιροπίρουνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.71 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.1 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων Κατασκευή μαχαιροπίρουνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.71 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.1 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.11 Κατασκευή 
μαχαιριών (εκτός των 
μαχαιριών για μηχανές) 
και ψαλιδιών και 
λεπίδων τους

Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και 
ψαλιδιών και λεπίδων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.71 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.1 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.12 Κατασκευή 
ξυραφιών και λεπίδων 
ξυραφιών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακατέργαστων 
μεταλλικών ταινιών, που 
προορίζονται για την 
κατασκευή λεπίδων 
ξυραφιών

Κατασκευή ξυραφιών και λεπίδων ξυραφιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ακατέργαστων μεταλλικών ταινιών, 
που προορίζονται για την κατασκευή λεπίδων ξυραφιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.71 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.1 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.13 Κατασκευή 
άλλων ειδών 
μαχαιροπίρουνων· ειδών 
και συνόλων ειδών για 
την περιποίηση των 
χεριών ή των ποδιών

Κατασκευή άλλων ειδών μαχαιροπίρουνων· ειδών και συνόλων 
ειδών για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.71 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.1 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.14 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

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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.71 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.1 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.15 Κατασκευή 
ξιφών, σπαθιών, 
ξιφολογχών, λογχών και 
παρόμοιων όπλων και 
μερών τους

Κατασκευή ξιφών, σπαθιών, ξιφολογχών, λογχών και 
παρόμοιων όπλων και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.71 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
μαχαιροπίρουνων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μαχαιροπίρουνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.71 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων

25.71.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μαχαιροπίρουνων

25.71.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μαχαιροπίρουνων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μαχαιροπίρουνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.72 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.72 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.1 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.72 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.1 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.11 Κατασκευή 
λουκέτων, κλειδαριών 
για αυτοκίνητα οχήματα 
και για έπιπλα, από 
κοινά μέταλλα

Κατασκευή λουκέτων, κλειδαριών για αυτοκίνητα οχήματα και 
για έπιπλα, από κοινά μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.72 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.1 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.12 Κατασκευή 
άλλων κλειδαριών, από 
κοινά μέταλλα

Κατασκευή άλλων κλειδαριών, από κοινά μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.72 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.1 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.13 Κατασκευή 
κλείστρων και πλαισίων 
με κλείστρα, που 
περιλαμβάνουν 
κλειδαριές· μερών τους

Κατασκευή κλείστρων και πλαισίων με κλείστρα, που 
περιλαμβάνουν κλειδαριές· μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.72 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.1 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.14 Κατασκευή 
μεντεσέδων, 
εξαρτημάτων και 
παρόμοιων ειδών, 
κατάλληλων για 
αυτοκίνητα οχήματα, 
πόρτες, παράθυρα, 
έπιπλα και παρόμοια 
είδη, από κοινά μέταλλα

Κατασκευή μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, 
κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, 
έπιπλα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, εργαλείων 
και σιδηρικών

25.72 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.1 Κατασκευή 
κλειδαριών και μεντεσέδων

25.72.14 Κατασκευή 
μεντεσέδων, εξαρτημάτων 
και παρόμοιων ειδών, 
κατάλληλων για 
αυτοκίνητα οχήματα, 
πόρτες, παράθυρα, έπιπλα 
και παρόμοια είδη, από 
κοινά μέταλλα

25.72.14.01 Κατασκευή 
συρτών, θηλυκωμάτων 
και παρόμοιων ειδών

Κατασκευή συρτών, θηλυκωμάτων και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.72 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κλειδαριών και μεντεσέδων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.72 Κατασκευή 
κλειδαριών και 
μεντεσέδων

25.72.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κλειδαριών 
και μεντεσέδων

25.72.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κλειδαριών 
και μεντεσέδων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κλειδαριών και μεντεσέδων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων Κατασκευή εργαλείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.2 Κατασκευή 
χειροπρίονων· 
λεπίδων για πριόνια 
κάθε είδους

Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε 
είδους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.2 Κατασκευή 
χειροπρίονων· λεπίδων 
για πριόνια κάθε είδους

25.73.20 Κατασκευή 
χειροπρίονων· λεπίδων 
για πριόνια κάθε είδους

Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.3 Κατασκευή 
άλλων εργαλείων 
χειρός

Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.3 Κατασκευή 
άλλων εργαλείων χειρός

25.73.30 Κατασκευή 
άλλων εργαλείων χειρός Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.4 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
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.4 Κατασκευή 
εναλλάξιμων εργαλείων 
για εργαλεία χειρός ή για 
εργαλειομηχανές, που 
είτε λειτουργούν με 
ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα

25.73.40 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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.5 Κατασκευή 
μητρών· κασών 
(πλαισίων) χυτηρίου 
για χυτήρια μετάλλου· 
βάσεων μητρών· 
μοντέλων για μήτρες

Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για 
χυτήρια μετάλλου· βάσεων μητρών· μοντέλων για 
μήτρες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.5 Κατασκευή 
μητρών· κασών 
(πλαισίων) χυτηρίου για 
χυτήρια μετάλλου· 
βάσεων μητρών· 
μοντέλων για μήτρες

25.73.50 Κατασκευή 
μητρών· κασών 
(πλαισίων) χυτηρίου για 
χυτήρια μετάλλου· 
βάσεων μητρών· 
μοντέλων για μήτρες

Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια 
μετάλλου· βάσεων μητρών· μοντέλων για μήτρες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, εργαλείων 
και σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.5 Κατασκευή 
μητρών· κασών (πλαισίων) 
χυτηρίου για χυτήρια 
μετάλλου· βάσεων 
μητρών· μοντέλων για 
μήτρες

25.73.50 Κατασκευή 
μητρών· κασών (πλαισίων) 
χυτηρίου για χυτήρια 
μετάλλου· βάσεων 
μητρών· μοντέλων για 
μήτρες

25.73.50.01 Κατασκευή 
μεταλλικών μητρών με 
πρέσα

Κατασκευή μεταλλικών μητρών με πρέσα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.6 Κατασκευή 
άλλων εργαλείων Κατασκευή άλλων εργαλείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.6 Κατασκευή 
άλλων εργαλείων

25.73.60 Κατασκευή 
άλλων εργαλείων Κατασκευή άλλων εργαλείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και 
σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
εργαλείων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής εργαλείων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.7 Κατασκευή 
μαχαιροπίρουνων, 
εργαλείων και σιδηρικών

25.73 Κατασκευή 
εργαλείων

25.73.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής εργαλείων

25.73.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής εργαλείων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής εργαλείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων

25.91 Κατασκευή 
χαλύβδινων 
βαρελιών και 
παρόμοιων 
δοχείων

Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων 
δοχείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.91 Κατασκευή 
χαλύβδινων 
βαρελιών και 
παρόμοιων 
δοχείων

25.91.1 Κατασκευή 
χαλύβδινων 
κυλινδρικών δοχείων 
(βαρελιών) και 
παρόμοιων δοχείων

Κατασκευή χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων 
(βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.91 Κατασκευή 
χαλύβδινων 
βαρελιών και 
παρόμοιων 
δοχείων

25.91.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
χαλύβδινων 
κυλινδρικών δοχείων 
(βαρελιών) και 
παρόμοιων δοχείων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων 
(βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.91 Κατασκευή 
χαλύβδινων βαρελιών 
και παρόμοιων 
δοχείων

25.91.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής χαλύβδινων 
κυλινδρικών δοχείων 
(βαρελιών) και 
παρόμοιων δοχείων

25.91.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής χαλύβδινων 
κυλινδρικών δοχείων 
(βαρελιών) και 
παρόμοιων δοχείων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και 
παρόμοιων δοχείων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων

25.92 Κατασκευή 
ελαφρών 
μεταλλικών 
ειδών 
συσκευασίας

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών 
συσκευασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.92 Κατασκευή 
ελαφρών 
μεταλλικών ειδών 
συσκευασίας

25.92.1 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.92 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.92.1 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.92.11 Κατασκευή 
κουτιών, από σίδηρο ή 
χάλυβα, που κλείνονται με 
συγκόλληση ή 
λιθοκόλληση (sertissage), 
χωρητικότητας < 50 lt

25.92.11.01 Κατασκευή 
λευκοσιδηρών δοχείων Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.92 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.92.1 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.92.12 Κατασκευή 
αλουμινένιων βαρελιών, 
κυλινδρικών δοχείων, 
μπιτονιών, κουτιών και 
παρόμοιων δοχείων, για 
κάθε υλικό (εκτός 
αερίου), χωρητικότητας 
<= 300 lt

Κατασκευή αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, 
μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό 
(εκτός αερίου), χωρητικότητας <= 300 lt

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.92 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.92.1 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.92.12 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

Κατασκευή σωληναρίων, μεταλλικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.92 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.92.1 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.92.13 Κατασκευή 
πωμάτων-στεφανιών και 
πωμάτων, ταπών και 
καπακιών, από κοινά 
μέταλλα

Κατασκευή πωμάτων-στεφανιών και πωμάτων, ταπών και 
καπακιών, από κοινά μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.92 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.92.1 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.92.13 Κατασκευή 
πωμάτων-στεφανιών και 
πωμάτων, ταπών και 
καπακιών, από κοινά 
μέταλλα

25.92.13.01 Κατασκευή 
μεταλλικών πωμάτων Κατασκευή μεταλλικών πωμάτων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.92 Κατασκευή 
ελαφρών 
μεταλλικών ειδών 
συσκευασίας

25.92.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
παραγωγής ελαφρών 
μεταλλικών ειδών 
συσκευασίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.92 Κατασκευή 
ελαφρών μεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.92.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαφρών 
μεταλλικών ειδών 
συσκευασίας

25.92.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαφρών 
μεταλλικών ειδών 
συσκευασίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων

25.93 Κατασκευή 
ειδών από 
σύρμα, αλυσίδων 
και ελατηρίων

Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και 
ελατηρίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.93 Κατασκευή 
ειδών από σύρμα, 
αλυσίδων και 
ελατηρίων

25.93.1 Κατασκευή 
ειδών από σύρμα, 
αλυσίδων και 
ελατηρίων

Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.93 Κατασκευή 
ειδών από σύρμα, 
αλυσίδων και 
ελατηρίων

25.93.1 Κατασκευή ειδών 
από σύρμα, αλυσίδων 
και ελατηρίων

25.93.14 Κατασκευή 
καρφιών, προκών, 
πινεζών, συνδετήρων και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και 
παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.93 Κατασκευή 
ειδών από σύρμα, 
αλυσίδων και 
ελατηρίων

25.93.1 Κατασκευή ειδών 
από σύρμα, αλυσίδων 
και ελατηρίων

25.93.17 Κατασκευή 
αλυσίδων (εκτός των 
αρθρωτών αλυσίδων) και 
μερών τους

Κατασκευή αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και 
μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.93 Κατασκευή 
ειδών από σύρμα, 
αλυσίδων και 
ελατηρίων

25.93.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
προϊόντων από 
σύρμα, αλυσίδων και 
ελατηρίων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής προϊόντων από σύρμα, αλυσίδων και 
ελατηρίων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.93 Κατασκευή 
ειδών από σύρμα, 
αλυσίδων και 
ελατηρίων

25.93.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής προϊόντων 
από σύρμα, αλυσίδων 
και ελατηρίων

25.93.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής προϊόντων 
από σύρμα, αλυσίδων 
και ελατηρίων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής προϊόντων από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων

25.94 Κατασκευή 
συνδετήρων και 
προϊόντων 
κοχλιομηχανών

Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων 
κοχλιομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.94 Κατασκευή 
συνδετήρων και 
προϊόντων 
κοχλιομηχανών

25.94.1 Κατασκευή 
συνδετήρων και 
προϊόντων 
κοχλιομηχανών

Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.94 Κατασκευή 
συνδετήρων και 
προϊόντων 
κοχλιομηχανών

25.94.1 Κατασκευή 
συνδετήρων και 
προϊόντων 
κοχλιομηχανών

25.94.13 Κατασκευή μη 
κοχλιωτών και 
κοχλιωτών συνδετήρων, 
από χαλκό

Κατασκευή μη κοχλιωτών και κοχλιωτών συνδετήρων, από 
χαλκό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.94 Κατασκευή 
συνδετήρων και 
προϊόντων 
κοχλιομηχανών

25.94.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
συνδετήρων και 
προϊόντων 
κοχλιομηχανών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.94 Κατασκευή 
συνδετήρων και 
προϊόντων 
κοχλιομηχανών

25.94.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συνδετήρων 
και προϊόντων 
κοχλιομηχανών

25.94.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συνδετήρων 
και προϊόντων 
κοχλιομηχανών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων 
μεταλλικών 
προϊόντων 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.1 Κατασκευή 
μεταλλικών ειδών για 
το μπάνιο και την 
κουζίνα

Κατασκευή μεταλλικών ειδών για το μπάνιο και την 
κουζίνα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
κοινά μέταλλα

Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα

25.99.21 Κατασκευή 
χρηματοκιβώτιων, 
πορτών θωρακισμένων 
και χωρισμάτων για 
θησαυροφυλάκια, 
κιβώτια και κασετίνες 
ασφαλείας και 
παρόμοιων ειδών, από 
κοινά μέταλλα

Κατασκευή χρηματοκιβώτιων, πορτών θωρακισμένων και 
χωρισμάτων για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες 
ασφαλείας και παρόμοιων ειδών, από κοινά μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.21 Κατασκευή 
χρηματοκιβώτιων, πορτών 
θωρακισμένων και 
χωρισμάτων για 
θησαυροφυλάκια, κιβώτια 
και κασετίνες ασφαλείας 
και παρόμοιων ειδών, από 
κοινά μέταλλα

25.99.21.01 Κατασκευή 
χρηματοκιβώτιων από 
βασικά μέταλλα

Κατασκευή χρηματοκιβώτιων από βασικά μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα

25.99.22 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 κουτιών ταξινόμησης, θηκών για την τοποθέτηση 
αντιγράφων, γραφιδοθηκών, θηκών σφραγίδων και παρόμοιου 
υλικού και ειδών γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα 
έπιπλα γραφείου

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα

25.99.23 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 εξαρτημάτων για εξώφυλλα (ντοσιέ) ή φακέλους 
κινητών φύλλων, συνδετήρων εγγράφων και παρόμοιων ειδών 
γραφείου, καθώς και συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες, από 
κοινά μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα

25.99.24 Κατασκευή 
αγαλματιδίων και άλλων 
ειδών διακόσμησης, 
κάδρων για 
φωτογραφίες, πίνακες ή 
παρόμοια είδη και 
καθρεπτών, από κοινά 
μέταλλα

Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης, 
κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και 
καθρεπτών, από κοινά μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.24 Κατασκευή 
αγαλματιδίων και άλλων 
ειδών διακόσμησης, 
κάδρων για φωτογραφίες, 
πίνακες ή παρόμοια είδη 
και καθρεπτών, από κοινά 
μέταλλα

25.99.24.01 Κατασκευή 
μεταλλικών κορνιζών Κατασκευή μεταλλικών κορνιζών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα

25.99.25 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

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
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.25 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

25.99.25.01 Κατασκευή 
μεταλλικών 
θηλυκωμάτων και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή μεταλλικών θηλυκωμάτων και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.25 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

25.99.25.02 Παραγωγή 
άλλων λευκοσιδηρών 
προϊόντων

Παραγωγή άλλων λευκοσιδηρών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.25 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

25.99.25.03 Παραγωγή 
άλλων ορειχάλκινων 
προϊόντων

Παραγωγή άλλων ορειχάλκινων προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα π.δ.κ.α.

25.99.29.01 Κατασκευή 
διακοσμητικών φύλλων 
από μέταλλα

Κατασκευή διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα π.δ.κ.α.

25.99.29.02 Κατασκευή 
ειδών διακόσμησης από 
ορείχαλκο

Κατασκευή ειδών διακόσμησης από ορείχαλκο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα π.δ.κ.α.

25.99.29.03 Κατασκευή 
και τοποθέτηση 
επιγραφών

Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα π.δ.κ.α.

25.99.29.04 Κατασκευή 
μεταλλικών 
κουρτινόβεργων

Κατασκευή μεταλλικών κουρτινόβεργων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα π.δ.κ.α.

25.99.29.05 Κατασκευή 
μεταλλικών 
συστημάτων στηρίξεως, 
άλλων από δομικά

Κατασκευή μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως, άλλων από δομικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα π.δ.κ.α.

25.99.29.06 Κατασκευή 
μεταλλικών σφραγίδων, 
επιγραφών, σημάτων 
κλπ

Κατασκευή μεταλλικών σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα π.δ.κ.α.

25.99.29.07 Κατασκευή 
πινακίδων οδικής 
σήμανσης

Κατασκευή πινακίδων οδικής σήμανσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού

25.9 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών προϊόντων

25.99 Κατασκευή 
άλλων μεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.2 Κατασκευή άλλων 
ειδών από κοινά μέταλλα

25.99.29 Κατασκευή 
άλλων ειδών από κοινά 
μέταλλα π.δ.κ.α.

25.99.29.08 Κατασκευή 
σκαλών από σίδηρο ή 
αλουμίνιο

Κατασκευή σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και 
πλακετών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.1 Κατασκευή 
λυχνιών και σωλήνων 
θερμής καθόδου, 
ψυχρής καθόδου ή 
φωτοκαθόδου, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των λυχνιών 
καθοδικών ακτίνων

Κατασκευή λυχνιών και σωλήνων θερμής καθόδου, 
ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου, 
συμπεριλαμβανομένων των λυχνιών καθοδικών ακτίνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.1 Κατασκευή 
λυχνιών και σωλήνων 
θερμής καθόδου, ψυχρής 
καθόδου ή 
φωτοκαθόδου, 
συμπεριλαμβανομένων 
των λυχνιών καθοδικών 
ακτίνων

26.11.11 Κατασκευή 
λυχνιών καθοδικών 
ακτίνων τηλεόρασης· 
λυχνιών για τηλεοπτικές 
μηχανές λήψης· άλλων 
λυχνιών καθοδικών 
ακτίνων

Κατασκευή λυχνιών καθοδικών ακτίνων τηλεόρασης· λυχνιών 
για τηλεοπτικές μηχανές λήψης· άλλων λυχνιών καθοδικών 
ακτίνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.1 Κατασκευή 
λυχνιών και σωλήνων 
θερμής καθόδου, ψυχρής 
καθόδου ή 
φωτοκαθόδου, 
συμπεριλαμβανομένων 
των λυχνιών καθοδικών 
ακτίνων

26.11.12 Κατασκευή 
λϋχνιών magnetron, 
λυχνιών klystron, 
λυχνιών μικροκυμάτων 
και άλλων λυχνιών

Κατασκευή λϋχνιών magnetron, λυχνιών klystron, λυχνιών 
μικροκυμάτων και άλλων λυχνιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.2 Κατασκευή 
διόδων και 
κρυσταλλολυχνιών 
(transistors)

Κατασκευή διόδων και κρυσταλλολυχνιών (transistors)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.2 Κατασκευή 
διόδων και 
κρυσταλλολυχνιών 
(transistors)

26.11.21 Κατασκευή 
διόδων· 
κρυσταλλολυχνιών 
(transistors)· θυρίστορ 
(thyristors), διακοπτών 
δίπλευρης διόδου 
(DIACs) και διακοπτών 
δίπλευρης τριόδου 
(TRIACs)

Κατασκευή διόδων· κρυσταλλολυχνιών (transistors)· θυρίστορ 
(thyristors), διακοπτών δίπλευρης διόδου (DIACs) και 
διακοπτών δίπλευρης τριόδου (TRIACs)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.2 Κατασκευή 
διόδων και 
κρυσταλλολυχνιών 
(transistors)

26.11.22 Κατασκευή 
συσκευών με 
ημιαγωγούς· διόδων 
εκπομπής φωτός· 
συναρμολογημένων 
πιεζοηλεκτρικων 
κρυστάλλων· μερών τους

Κατασκευή συσκευών με ημιαγωγούς· διόδων εκπομπής 
φωτός· συναρμολογημένων πιεζοηλεκτρικων κρυστάλλων· 
μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.3 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων

Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.3 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων

26.11.30 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων

Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.4 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρονικών 
λυχνιών και άλλων 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.4 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρονικών 
λυχνιών και άλλων 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.41 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρονικών 
λυχνιών και άλλων 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων π.δ.κ.α.

Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.4 Κατασκευή μερών 
ηλεκτρονικών λυχνιών και 
άλλων ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.41 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρονικών 
λυχνιών και άλλων 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων π.δ.κ.α.

26.11.41.01 Κατασκευή 
φωτοβολταϊκών 
κυττάρων

Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.9 Υπηρεσίες 
σχετικές με την 
κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων· 
εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
κατασκευής 
ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων

Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.9 Υπηρεσίες 
σχετικές με την 
κατασκευή ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
ηλεκτρικών εξαρτημάτων

26.11.91 Υπηρεσίες 
σχετικές με την 
κατασκευή ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων

Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.11 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων

26.11.9 Υπηρεσίες 
σχετικές με την 
κατασκευή ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
ηλεκτρικών εξαρτημάτων

26.11.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

26.12 Κατασκευή 
έμφορτων 
ηλεκτρονικών 
πλακετών

Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

26.12 Κατασκευή 
έμφορτων 
ηλεκτρονικών 
πλακετών

26.12.1 Κατασκευή 
τυπωμένων 
κυκλωμάτων

Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.12 Κατασκευή 
έμφορτων 
ηλεκτρονικών 
πλακετών

26.12.1 Κατασκευή 
τυπωμένων κυκλωμάτων

26.12.10 Κατασκευή 
τυπωμένων κυκλωμάτων Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

26.12 Κατασκευή 
έμφορτων 
ηλεκτρονικών 
πλακετών

26.12.2 Κατασκευή 
καρτών ήχου, βίντεο, 
δικτύου και 
παρόμοιων καρτών 
για μηχανές 
αυτόματης 
επεξεργασίας 
δεδομένων

Κατασκευή καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιων 
καρτών για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας 
δεδομένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.12 Κατασκευή 
έμφορτων 
ηλεκτρονικών 
πλακετών

26.12.2 Κατασκευή 
καρτών ήχου, βίντεο, 
δικτύου και παρόμοιων 
καρτών για μηχανές 
αυτόματης επεξεργασίας 
δεδομένων

26.12.20 Κατασκευή 
καρτών ήχου, βίντεο, 
δικτύου και παρόμοιων 
καρτών για μηχανές 
αυτόματης επεξεργασίας 
δεδομένων

Κατασκευή καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιων 
καρτών για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

26.12 Κατασκευή 
έμφορτων 
ηλεκτρονικών 
πλακετών

26.12.3 Κατασκευή 
καρτών με 
ηλεκτρονικά 
ολοκληρωμένα 
κυκλώματα 
("έξυπνων" καρτών)

Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα 
κυκλώματα ("έξυπνων" καρτών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.12 Κατασκευή 
έμφορτων 
ηλεκτρονικών 
πλακετών

26.12.3 Κατασκευή 
καρτών με ηλεκτρονικά 
ολοκληρωμένα 
κυκλώματα ("έξυπνων" 
καρτών)

26.12.30 Κατασκευή 
καρτών με ηλεκτρονικά 
ολοκληρωμένα 
κυκλώματα ("έξυπνων" 
καρτών)

Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 
("έξυπνων" καρτών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και 
πλακετών

26.12 Κατασκευή 
έμφορτων 
ηλεκτρονικών 
πλακετών

26.12.9 Υπηρεσίες 
σχετικές με την 
εκτύπωση 
κυκλωμάτων· 
εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
κατασκευής έμφορτων 
ηλεκτρονικών 
πλακετών

Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων· 
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής 
έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.12 Κατασκευή 
έμφορτων 
ηλεκτρονικών 
πλακετών

26.12.9 Υπηρεσίες 
σχετικές με την 
εκτύπωση κυκλωμάτων· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
κατασκευής έμφορτων 
ηλεκτρονικών πλακετών

26.12.91 Υπηρεσίες 
σχετικές με την 
εκτύπωση κυκλωμάτων

Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
και πλακετών

26.12 Κατασκευή 
έμφορτων 
ηλεκτρονικών 
πλακετών

26.12.9 Υπηρεσίες 
σχετικές με την 
εκτύπωση κυκλωμάτων· 
εργασίες υπεργολαβίας 
στο πλαίσιο της 
κατασκευής έμφορτων 
ηλεκτρονικών πλακετών

26.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής έμφορτων 
ηλεκτρονικών πλακετών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.1 Κατασκευή 
μηχανών 
πληροφορικής και 
μερών και 
εξαρτημάτων τους

Κατασκευή μηχανών πληροφορικής και μερών και 
εξαρτημάτων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.1 Κατασκευή 
μηχανών πληροφορικής 
και μερών και 
εξαρτημάτων τους

26.20.11 Κατασκευή 
φορητών ψηφιακών 
αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας 
δεδομένων, βάρους 
<= 10 kg, όπως είναι οι 
υπολογιστές των τύπων 
"laptop" και "notebook'· 
προσωπικών ψηφιακών 
βοηθών (PDA) και 
παρόμοιων 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

Κατασκευή φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως είναι οι 
υπολογιστές των τύπων "laptop" και "notebook'· προσωπικών 
ψηφιακών βοηθών (PDA) και παρόμοιων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.1 Κατασκευή 
μηχανών πληροφορικής 
και μερών και 
εξαρτημάτων τους

26.20.12 Κατασκευή 
τερματικών σημείων 
πώλησης, αυτόματων 
ταμιακών μηχανών και 
παρόμοιων μηχανών 
που μπορούν να 
συνδεθούν σε μηχανές 
επεξεργασίας δεδομένων 
ή σε δίκτυο

Κατασκευή τερματικών σημείων πώλησης, αυτόματων 
ταμιακών μηχανών και παρόμοιων μηχανών που μπορούν να 
συνδεθούν σε μηχανές επεξεργασίας δεδομένων ή σε δίκτυο
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.1 Κατασκευή 
μηχανών πληροφορικής 
και μερών και 
εξαρτημάτων τους

26.20.13 Κατασκευή 
αυτόματων ψηφιακών 
μηχανών επεξεργασίας 
δεδομένων, που 
περιέχουν στο ίδιο 
περίβλημα τουλάχιστον 
μια κεντρική μονάδα 
επεξεργασίας, μια 
μονάδα εισόδου και μια 
μονάδα εξόδου, 
συνδυασμένων ή μη

Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας 
δεδομένων, που περιέχουν στο ίδιο περίβλημα τουλάχιστον μια 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια μονάδα εισόδου και μια 
μονάδα εξόδου, συνδυασμένων ή μη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.1 Κατασκευή 
μηχανών πληροφορικής 
και μερών και 
εξαρτημάτων τους

26.20.14 Κατασκευή 
αυτόματων ψηφιακών 
μηχανών επεξεργασίας 
δεδομένων που 
παρουσιάζονται υπό 
μορφή συστημάτων

Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας 
δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.1 Κατασκευή 
μηχανών πληροφορικής 
και μερών και 
εξαρτημάτων τους

26.20.15 Κατασκευή 
άλλων ψηφιακών 
αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας 
δεδομένων, είτε 
περιέχουν ή δεν 
περιέχουν στο ίδιο 
περίβλημα μια ή δύο από 
τους παρακάτω τύπους 
μονάδων: μονάδες 
μνήμης, μονάδες 
εισόδου, μονάδες εξόδου

Κατασκευή άλλων ψηφιακών αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων, είτε περιέχουν ή δεν περιέχουν στο 
ίδιο περίβλημα μια ή δύο από τους παρακάτω τύπους 
μονάδων: μονάδες μνήμης, μονάδες εισόδου, μονάδες εξόδου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.1 Κατασκευή 
μηχανών πληροφορικής 
και μερών και 
εξαρτημάτων τους

26.20.16 Κατασκευή 
μονάδων εισόδου ή 
εξόδου, είτε περιέχουν ή 
δεν περιέχουν στο ίδιο 
περίβλημα μονάδες 
μνήμης

Κατασκευή μονάδων εισόδου ή εξόδου, είτε περιέχουν ή δεν 
περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.1 Κατασκευή 
μηχανών πληροφορικής 
και μερών και 
εξαρτημάτων τους

26.20.16 Κατασκευή 
μονάδων εισόδου ή 
εξόδου, είτε περιέχουν ή 
δεν περιέχουν στο ίδιο 
περίβλημα μονάδες 
μνήμης

26.20.16.01 Κατασκευή 
μαγνητικών ή οπτικών 
αναγνωστών

Κατασκευή μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.1 Κατασκευή 
μηχανών πληροφορικής 
και μερών και 
εξαρτημάτων τους

26.20.17 Κατασκευή 
οθονών και προβολέων, 
που χρησιμοποιούνται 
κυρίως σε αυτόματο 
σύστημα επεξεργασίας 
δεδομένων

Κατασκευή οθονών και προβολέων, που χρησιμοποιούνται 
κυρίως σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.1 Κατασκευή 
μηχανών πληροφορικής 
και μερών και 
εξαρτημάτων τους

26.20.18 Κατασκευή 
μονάδων που εκτελούν 
δύο ή περισσότερες από 
τις εξής λειτουργίες: 
εκτύπωση, σάρωση, 
αντιγραφή, αποστολή 
φαξ

Κατασκευή μονάδων που εκτελούν δύο ή περισσότερες από τις 
εξής λειτουργίες: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, αποστολή 
φαξ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.2 Κατασκευή 
μονάδων μνήμης και 
άλλων συσκευών 
μνήμης

Κατασκευή μονάδων μνήμης και άλλων συσκευών 
μνήμης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.2 Κατασκευή 
μονάδων μνήμης και 
άλλων συσκευών μνήμης

26.20.21 Κατασκευή 
μονάδων μνήμης Κατασκευή μονάδων μνήμης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.2 Κατασκευή 
μονάδων μνήμης και 
άλλων συσκευών μνήμης

26.20.22 Κατασκευή 
συσκευών διατηρήσιμης 
μνήμης σε στερεά 
κατάσταση

Κατασκευή συσκευών διατηρήσιμης μνήμης σε στερεά 
κατάσταση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.3 Κατασκευή 
άλλων μονάδων 
αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας 
δεδομένων

Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.3 Κατασκευή 
άλλων μονάδων 
αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων

26.20.30 Κατασκευή 
άλλων μονάδων 
αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων

Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας 
δεδομένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.4 Κατασκευή 
μερών και 
εξαρτημάτων 
υπολογιστικών 
μηχανών

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών 
μηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.4 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
υπολογιστικών μηχανών

26.20.40 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
υπολογιστικών μηχανών

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
κατασκευής 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.91 Υπηρεσίες 
κατασκευής 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.2 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

26.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.1 Κατασκευή 
συσκευών εκπομπής 
ραδιόφωνου ή 
τηλεόρασης· 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

Κατασκευή συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου ή 
τηλεόρασης· τηλεοπτικών μηχανών λήψης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.1 Κατασκευή 
συσκευών εκπομπής 
ραδιόφωνου ή 
τηλεόρασης· 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

26.30.11 Κατασκευή 
συσκευών εκπομπής με 
ενσωματωμένες 
συσκευές λήψης

Κατασκευή συσκευών εκπομπής με ενσωματωμένες συσκευές 
λήψης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.1 Κατασκευή 
συσκευών εκπομπής 
ραδιόφωνου ή 
τηλεόρασης· 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

26.30.12 Κατασκευή 
συσκευών εκπομπής 
χωρίς ενσωματωμένες 
συσκευές λήψης

Κατασκευή συσκευών εκπομπής χωρίς ενσωματωμένες 
συσκευές λήψης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.1 Κατασκευή 
συσκευών εκπομπής 
ραδιόφωνου ή 
τηλεόρασης· 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

26.30.13 Κατασκευή 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

Κατασκευή τηλεοπτικών μηχανών λήψης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για την ενσύρματη 
τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη 
τηλεγραφία· 
εικονοτηλέφωνων

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρματη 
τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία· 
εικονοτηλέφωνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για την ενσύρματη 
τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία· 
εικονοτηλέφωνων

26.30.21 Κατασκευή 
συσκευών ενσύρματης 
τηλεφωνίας με ασύρματο 
ακουστικό

Κατασκευή συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο 
ακουστικό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για την ενσύρματη 
τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία· 
εικονοτηλέφωνων

26.30.22 Κατασκευή 
συσκευών κυψελοειδούς 
(κινητής) τηλεφωνίας ή 
άλλων ασύρματων 
δικτύων

Κατασκευή συσκευών κυψελοειδούς (κινητής) τηλεφωνίας ή 
άλλων ασύρματων δικτύων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για την ενσύρματη 
τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία· 
εικονοτηλέφωνων

26.30.23 Κατασκευή 
άλλων τηλεφωνικών 
συσκευών και συσκευών 
εκπομπής ή λήψης ήχου, 
εικόνας ή άλλων 
δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων 
των συσκευών 
επικοινωνίας 
ενσύρματου ή 
ασύρματου δικτύου 
(όπως τα τοπικά δίκτυα 
ή τα δίκτυα ευρείας 
περιοχής)

Κατασκευή άλλων τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών 
εκπομπής ή λήψης ήχου, εικόνας ή άλλων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των συσκευών επικοινωνίας 
ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (όπως τα τοπικά δίκτυα ή τα 
δίκτυα ευρείας περιοχής)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.3 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
τηλεφωνικών ή 
τηλεγραφικών 
συσκευών

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή 
τηλεγραφικών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.3 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
τηλεφωνικών ή 
τηλεγραφικών συσκευών

26.30.30 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
τηλεφωνικών ή 
τηλεγραφικών συσκευών

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών 
συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.4 Κατασκευή 
κεραιών και 
ανακλαστήρων κάθε 
είδους και μερών 
τους· μερών 
συσκευών εκπομπής 
ραδιόφωνου, 
τηλεόρασης και 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

Κατασκευή κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και 
μερών τους· μερών συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου, 
τηλεόρασης και τηλεοπτικών μηχανών λήψης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.4 Κατασκευή 
κεραιών και 
ανακλαστήρων κάθε 
είδους και μερών τους· 
μερών συσκευών 
εκπομπής ραδιόφωνου, 
τηλεόρασης και 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

26.30.40 Κατασκευή 
κεραιών και 
ανακλαστήρων κάθε 
είδους και μερών τους· 
μερών συσκευών 
εκπομπής ραδιόφωνου, 
τηλεόρασης και 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

Κατασκευή κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών 
τους· μερών συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου, τηλεόρασης και 
τηλεοπτικών μηχανών λήψης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.4 Κατασκευή 
κεραιών και 
ανακλαστήρων κάθε 
είδους και μερών τους· 
μερών συσκευών 
εκπομπής ραδιόφωνου, 
τηλεόρασης και 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

26.30.40 Κατασκευή 
κεραιών και 
ανακλαστήρων κάθε 
είδους και μερών τους· 
μερών συσκευών 
εκπομπής ραδιόφωνου, 
τηλεόρασης και 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

26.30.40.01 Κατασκευή 
δορυφορικών κεραιών 
τηλεόρασης

Κατασκευή δορυφορικών κεραιών τηλεόρασης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.4 Κατασκευή 
κεραιών και 
ανακλαστήρων κάθε 
είδους και μερών τους· 
μερών συσκευών 
εκπομπής ραδιόφωνου, 
τηλεόρασης και 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

26.30.40 Κατασκευή 
κεραιών και 
ανακλαστήρων κάθε 
είδους και μερών τους· 
μερών συσκευών 
εκπομπής ραδιόφωνου, 
τηλεόρασης και 
τηλεοπτικών μηχανών 
λήψης

26.30.40.02 Κατασκευή 
κεραιών τηλεόρασης Κατασκευή κεραιών τηλεόρασης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.5 Κατασκευή 
αντικλεπτικών ή 
πυροσβεστικών 
συναγερμών και 
παρόμοιων συσκευών

Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών 
συναγερμών και παρόμοιων συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.5 Κατασκευή 
αντικλεπτικών ή 
πυροσβεστικών 
συναγερμών και 
παρόμοιων συσκευών

26.30.50 Κατασκευή 
αντικλεπτικών ή 
πυροσβεστικών 
συναγερμών και 
παρόμοιων συσκευών

Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και 
παρόμοιων συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.5 Κατασκευή 
αντικλεπτικών ή 
πυροσβεστικών 
συναγερμών και 
παρόμοιων συσκευών

26.30.50 Κατασκευή 
αντικλεπτικών ή 
πυροσβεστικών 
συναγερμών και 
παρόμοιων συσκευών

26.30.50.01 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων 
ανίχνευσης, ελέγχου 
και ασφαλείας

Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και 
ασφαλείας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.6 Κατασκευή 
μερών αντικλεπτικών 
ή πυροσβεστικών 
συναγερμών και 
παρόμοιων συσκευών

Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών 
συναγερμών και παρόμοιων συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.6 Κατασκευή 
μερών αντικλεπτικών ή 
πυροσβεστικών 
συναγερμών και 
παρόμοιων συσκευών

26.30.60 Κατασκευή 
μερών αντικλεπτικών ή 
πυροσβεστικών 
συναγερμών και 
παρόμοιων συσκευών

Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών 
συναγερμών και παρόμοιων συσκευών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής εξοπλισμού 
επικοινωνίας

26.30.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής εξοπλισμού 
επικοινωνίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας 
κατανάλωσης

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40.1 Κατασκευή 
δεκτών ραδιοφωνικής 
μετάδοσης

Κατασκευή δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.1 Κατασκευή 
δεκτών ραδιοφωνικής 
μετάδοσης

26.40.11 Κατασκευή 
δεκτών ραδιοφωνικής 
μετάδοσης (εκτός των 
τύπων που 
χρησιμοποιούνται στα 
αυτοκίνητα), που 
μπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς 
εξωτερική πηγή 
ενέργειας

Κατασκευή δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης (εκτός των τύπων 
που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα), που μπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.1 Κατασκευή 
δεκτών ραδιοφωνικής 
μετάδοσης

26.40.12 Κατασκευή 
δεκτών ραδιοφωνικής 
μετάδοσης, που δεν 
μπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς 
εξωτερική πηγή 
ενέργειας

Κατασκευή δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης, που δεν μπορούν 
να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40.2 Κατασκευή 
τηλεοπτικών δεκτών, 
σε συνδυασμό με ή 
χωρίς ραδιοφωνικούς 
δέκτες ή συσκευές 
εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου 
ή εικόνας

Κατασκευή τηλεοπτικών δεκτών, σε συνδυασμό με ή 
χωρίς ραδιοφωνικούς δέκτες ή συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.2 Κατασκευή 
τηλεοπτικών δεκτών, σε 
συνδυασμό με ή χωρίς 
ραδιοφωνικούς δέκτες ή 
συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου ή 
εικόνας

26.40.20 Κατασκευή 
τηλεοπτικών δεκτών, σε 
συνδυασμό με ή χωρίς 
ραδιοφωνικούς δέκτες ή 
συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου ή 
εικόνας

Κατασκευή τηλεοπτικών δεκτών, σε συνδυασμό με ή χωρίς 
ραδιοφωνικούς δέκτες ή συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40.3 Κατασκευή 
συσκευών για την 
εγγραφή ή 
αναπαραγωγή ήχου ή 
εικόνας

Κατασκευή συσκευών για την εγγραφή ή αναπαραγωγή 
ήχου ή εικόνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.3 Κατασκευή 
συσκευών για την 
εγγραφή ή 
αναπαραγωγή ήχου ή 
εικόνας

26.40.31 Κατασκευή 
συστημάτων 
περιστροφής δίσκων, 
πικάπ, κασετόφωνων και 
άλλων συσκευών 
αναπαραγωγής ήχου

Κατασκευή συστημάτων περιστροφής δίσκων, πικάπ, 
κασετόφωνων και άλλων συσκευών αναπαραγωγής ήχου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.3 Κατασκευή 
συσκευών για την 
εγγραφή ή 
αναπαραγωγή ήχου ή 
εικόνας

26.40.32 Κατασκευή 
μαγνητόφωνων και 
άλλων συσκευών 
εγγραφής ήχου

Κατασκευή μαγνητόφωνων και άλλων συσκευών εγγραφής 
ήχου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.3 Κατασκευή 
συσκευών για την 
εγγραφή ή 
αναπαραγωγή ήχου ή 
εικόνας

26.40.33 Κατασκευή 
βιντεοκαμερών και 
άλλων συσκευών 
εγγραφής ή 
αναπαραγωγής εικόνας

Κατασκευή βιντεοκαμερών και άλλων συσκευών εγγραφής ή 
αναπαραγωγής εικόνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.3 Κατασκευή 
συσκευών για την 
εγγραφή ή 
αναπαραγωγή ήχου ή 
εικόνας

26.40.34 Κατασκευή 
οθονών και προβολέων, 
που δεν φέρουν 
τηλεοπτικούς δέκτες και 
δεν χρησιμοποιούνται 
κυρίως σε αυτόματα 
συστήματα επεξεργασίας 
δεδομένων

Κατασκευή οθονών και προβολέων, που δεν φέρουν 
τηλεοπτικούς δέκτες και δεν χρησιμοποιούνται κυρίως σε 
αυτόματα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40.4 Κατασκευή 
μικρόφωνων, 
μεγάφωνων, δεκτών 
ραδιοτηλεφωνίας ή 
ραδιοτηλεγραφίας

Κατασκευή μικρόφωνων, μεγάφωνων, δεκτών 
ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.4 Κατασκευή 
μικρόφωνων, 
μεγάφωνων, δεκτών 
ραδιοτηλεφωνίας ή 
ραδιοτηλεγραφίας

26.40.41 Κατασκευή 
μικρόφωνων και 
υποστηριγμάτων τους

Κατασκευή μικρόφωνων και υποστηριγμάτων τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.4 Κατασκευή 
μικρόφωνων, 
μεγάφωνων, δεκτών 
ραδιοτηλεφωνίας ή 
ραδιοτηλεγραφίας

26.40.42 Κατασκευή 
μεγάφωνων· ακουστικών 
κεφαλής, κοινών 
ακουστικών και συνόλων 
(σετ) συνδυασμένων με 
μικρόφωνο

Κατασκευή μεγάφωνων· ακουστικών κεφαλής, κοινών 
ακουστικών και συνόλων (σετ) συνδυασμένων με μικρόφωνο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.4 Κατασκευή 
μικρόφωνων, 
μεγάφωνων, δεκτών 
ραδιοτηλεφωνίας ή 
ραδιοτηλεγραφίας

26.40.43 Κατασκευή 
ηλεκτρικών ενισχυτών 
ακουστικής συχνότητας· 
ηλεκτρικών συστημάτων 
ενίσχυσης ήχου

Κατασκευή ηλεκτρικών ενισχυτών ακουστικής συχνότητας· 
ηλεκτρικών συστημάτων ενίσχυσης ήχου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.4 Κατασκευή 
μικρόφωνων, 
μεγάφωνων, δεκτών 
ραδιοτηλεφωνίας ή 
ραδιοτηλεγραφίας

26.40.44 Κατασκευή 
δεκτών ραδιοτηλεφωνίας 
ή ραδιοτηλεγραφίας 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή δεκτών ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40.5 Κατασκευή 
μερών εξοπλισμού 
εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου 
και εικόνας

Κατασκευή μερών εξοπλισμού εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου και εικόνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.5 Κατασκευή 
μερών εξοπλισμού 
εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου και 
εικόνας

26.40.51 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
εξοπλισμού εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου και 
εικόνας

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου και εικόνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.5 Κατασκευή 
μερών εξοπλισμού 
εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου και 
εικόνας

26.40.52 Κατασκευή 
μερών ραδιοφωνικών 
δεκτών και πομπών

Κατασκευή μερών ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40.6 Κατασκευή 
χειριστηρίων 
βιντεοπαιχνιδιών 
(που 
χρησιμοποιούνται με 
ένα τηλεοπτικό δέκτη 
ή έχουν 
ενσωματωμένη 
οθόνη) και άλλων 
παιχνιδιών 
ικανοτήτων ή τύχης με 
ηλεκτρονική οθόνη

Κατασκευή χειριστηρίων βιντεοπαιχνιδιών (που 
χρησιμοποιούνται με ένα τηλεοπτικό δέκτη ή έχουν 
ενσωματωμένη οθόνη) και άλλων παιχνιδιών 
ικανοτήτων ή τύχης με ηλεκτρονική οθόνη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.6 Κατασκευή 
χειριστηρίων 
βιντεοπαιχνιδιών (που 
χρησιμοποιούνται με ένα 
τηλεοπτικό δέκτη ή 
έχουν ενσωματωμένη 
οθόνη) και άλλων 
παιχνιδιών ικανοτήτων ή 
τύχης με ηλεκτρονική 
οθόνη

26.40.60 Κατασκευή 
χειριστηρίων 
βιντεοπαιχνιδιών (που 
χρησιμοποιούνται με ένα 
τηλεοπτικό δέκτη ή 
έχουν ενσωματωμένη 
οθόνη) και άλλων 
παιχνιδιών ικανοτήτων ή 
τύχης με ηλεκτρονική 
οθόνη

Κατασκευή χειριστηρίων βιντεοπαιχνιδιών (που 
χρησιμοποιούνται με ένα τηλεοπτικό δέκτη ή έχουν 
ενσωματωμένη οθόνη) και άλλων παιχνιδιών ικανοτήτων ή 
τύχης με ηλεκτρονική οθόνη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτρονικών 
συσκευών ευρείας 
κατανάλωσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας 
κατανάλωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.4 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 
κατανάλωσης

26.40 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτρονικών συσκευών 
ευρείας κατανάλωσης

26.40.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτρονικών συσκευών 
ευρείας κατανάλωσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης· 
κατασκευή 
ρολογιών

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης

26.51.1 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
πλοήγησης, 
μετεωρολογίας, 
γεωφυσικής και 
παρόμοιων 
επιστημών

Κατασκευή οργάνων και συσκευών πλοήγησης, 
μετεωρολογίας, γεωφυσικής και παρόμοιων επιστημών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.1 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
πλοήγησης, 
μετεωρολογίας, 
γεωφυσικής και 
παρόμοιων επιστημών

26.51.11 Κατασκευή 
πυξίδων 
προσανατολισμού· 
άλλων οργάνων και 
συσκευών πλοήγησης

Κατασκευή πυξίδων προσανατολισμού· άλλων οργάνων και 
συσκευών πλοήγησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.1 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
πλοήγησης, 
μετεωρολογίας, 
γεωφυσικής και 
παρόμοιων επιστημών

26.51.12 Κατασκευή 
τηλεμέτρων, θεοδόλιχων 
και ταχύμετρων· άλλων 
τοπογραφικών, 
υδρογραφικών, 
ωκεανογραφικών, 
υδρολογικών, 
μετεωρολογικών ή 
γεωφυσικών οργάνων 
και συσκευών

Κατασκευή τηλεμέτρων, θεοδόλιχων και ταχύμετρων· άλλων 
τοπογραφικών, υδρογραφικών, ωκεανογραφικών, 
υδρολογικών, μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και 
συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης

26.51.2 Κατασκευή 
συσκευών 
ραδιοανίχνευσης 
(ραντάρ) και 
ραδιοκατεύθυνσης 
(ραδιοπλοήγησης)

Κατασκευή συσκευών ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και 
ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.2 Κατασκευή 
συσκευών 
ραδιοανίχνευσης 
(ραντάρ) και 
ραδιοκατεύθυνσης 
(ραδιοπλοήγησης)

26.51.20 Κατασκευή 
συσκευών 
ραδιοανίχνευσης 
(ραντάρ) και 
ραδιοκατεύθυνσης 
(ραδιοπλοήγησης)

Κατασκευή συσκευών ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και 
ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης

26.51.3 Κατασκευή 
ζυγαριών ακριβείας· 
οργάνων σχεδίασης, 
υπολογισμού, 
μέτρησης του μήκους 
και παρόμοιων

Κατασκευή ζυγαριών ακριβείας· οργάνων σχεδίασης, 
υπολογισμού, μέτρησης του μήκους και παρόμοιων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.3 Κατασκευή 
ζυγαριών ακριβείας· 
οργάνων σχεδίασης, 
υπολογισμού, μέτρησης 
του μήκους και 
παρόμοιων

26.51.31 Κατασκευή 
ζυγαριών με ευαισθησία 
σε βάρος >= 5 cg

Κατασκευή ζυγαριών με ευαισθησία σε βάρος >= 5 cg

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.3 Κατασκευή 
ζυγαριών ακριβείας· 
οργάνων σχεδίασης, 
υπολογισμού, μέτρησης 
του μήκους και παρόμοιων

26.51.31 Κατασκευή 
ζυγαριών με ευαισθησία σε 
βάρος >= 5 cg

26.51.31.01 Κατασκευή 
ζυγαριών ακριβείας Κατασκευή ζυγαριών ακριβείας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.3 Κατασκευή 
ζυγαριών ακριβείας· 
οργάνων σχεδίασης, 
υπολογισμού, μέτρησης 
του μήκους και 
παρόμοιων

26.51.32 Κατασκευή 
τραπεζιών και μηχανών 
σχεδίασης, και άλλων 
οργάνων σχεδίασης, 
χάραξης ή διενέργειας 
μαθηματικών 
υπολογισμών

Κατασκευή τραπεζιών και μηχανών σχεδίασης, και άλλων 
οργάνων σχεδίασης, χάραξης ή διενέργειας μαθηματικών 
υπολογισμών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.3 Κατασκευή 
ζυγαριών ακριβείας· 
οργάνων σχεδίασης, 
υπολογισμού, μέτρησης 
του μήκους και 
παρόμοιων

26.51.33 Κατασκευή 
οργάνων μέτρησης του 
μήκους, για χρήση με το 
χέρι 
[συμπεριλαμβανομένων 
μικρομέτρων και 
μετρητών (ποδιών) με 
αυλακώσεις] π.δ.κ.α.

Κατασκευή οργάνων μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι 
[συμπεριλαμβανομένων μικρομέτρων και μετρητών (ποδιών) με 
αυλακώσεις] π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης

26.51.4 Κατασκευή 
οργάνων μέτρησης 
ηλεκτρικών μεγεθών ή 
ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών

Κατασκευή οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών ή 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.4 Κατασκευή 
οργάνων μέτρησης 
ηλεκτρικών μεγεθών ή 
ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών

26.51.41 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης ή ανίχνευσης 
ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ανίχνευσης 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.4 Κατασκευή 
οργάνων μέτρησης 
ηλεκτρικών μεγεθών ή 
ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών

26.51.42 Κατασκευή 
ταλαντοσκόπιων και 
ταλαντογράφων 
καθοδικών ακτίνων

Κατασκευή ταλαντοσκόπιων και ταλαντογράφων καθοδικών 
ακτίνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.4 Κατασκευή 
οργάνων μέτρησης 
ηλεκτρικών μεγεθών ή 
ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών

26.51.43 Κατασκευή 
οργάνων μέτρησης 
ηλεκτρικών μεγεθών 
χωρίς διάταξη 
καταγραφής

Κατασκευή οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών χωρίς 
διάταξη καταγραφής
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.4 Κατασκευή 
οργάνων μέτρησης 
ηλεκτρικών μεγεθών ή 
ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών

26.51.44 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
για τις τηλεπικοινωνίες

Κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.4 Κατασκευή 
οργάνων μέτρησης 
ηλεκτρικών μεγεθών ή 
ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών

26.51.45 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης ή ελέγχου 
ηλεκτρικών μεγεθών 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου 
ηλεκτρικών μεγεθών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης

26.51.5 Κατασκευή 
οργάνων ελέγχου 
άλλων φυσικών 
χαρακτηριστικών

Κατασκευή οργάνων ελέγχου άλλων φυσικών 
χαρακτηριστικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.5 Κατασκευή 
οργάνων ελέγχου άλλων 
φυσικών 
χαρακτηριστικών

26.51.51 Κατασκευή 
υδρόμετρων, 
θερμόμετρων, 
πυρόμετρων, 
βαρόμετρων, 
υγρόμετρων και 
ψυχρόμετρων

Κατασκευή υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, 
βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.5 Κατασκευή 
οργάνων ελέγχου άλλων 
φυσικών 
χαρακτηριστικών

26.51.52 Κατασκευή 
οργάνων μέτρησης ή 
ελέγχου της παροχής, 
της στάθμης, της πίεσης 
ή άλλων μεταβλητών των 
υγρών και των αερίων

Κατασκευή οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της 
στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των 
αερίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.5 Κατασκευή 
οργάνων ελέγχου άλλων 
φυσικών 
χαρακτηριστικών

26.51.53 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
για φυσικές ή χημικές 
αναλύσεις π.δ.κ.α.

Κατασκευή οργάνων και συσκευών για φυσικές ή χημικές 
αναλύσεις π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης

26.51.6 Κατασκευή 
άλλων οργάνων και 
συσκευών μετρήσεων, 
ελέγχων και δοκιμών

Κατασκευή άλλων οργάνων και συσκευών μετρήσεων, 
ελέγχων και δοκιμών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.6 Κατασκευή 
άλλων οργάνων και 
συσκευών μετρήσεων, 
ελέγχων και δοκιμών

26.51.61 Κατασκευή 
μικροσκοπίων (εκτός 
των οπτικών 
μικροσκοπίων) και 
συσκευών περίθλασης

Κατασκευή μικροσκοπίων (εκτός των οπτικών μικροσκοπίων) 
και συσκευών περίθλασης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.6 Κατασκευή 
άλλων οργάνων και 
συσκευών μετρήσεων, 
ελέγχων και δοκιμών

26.51.62 Κατασκευή 
μηχανών και συσκευών 
δοκιμής των μηχανικών 
ιδιοτήτων των υλικών

Κατασκευή μηχανών και συσκευών δοκιμής των μηχανικών 
ιδιοτήτων των υλικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.6 Κατασκευή 
άλλων οργάνων και 
συσκευών μετρήσεων, 
ελέγχων και δοκιμών

26.51.63 Κατασκευή 
μετρητών παροχής ή 
παραγωγής αερίων, 
υγρών ή ηλεκτρικής 
ενέργειας

Κατασκευή μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή 
ηλεκτρικής ενέργειας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.6 Κατασκευή 
άλλων οργάνων και 
συσκευών μετρήσεων, 
ελέγχων και δοκιμών

26.51.64 Κατασκευή 
στροφόμετρων και 
μετρητών παραγωγής, 
ταξίμετρων· οργάνων 
ένδειξης της ταχύτητας 
και ταχογράφων· 
στροβοσκοπίων

Κατασκευή στροφόμετρων και μετρητών παραγωγής, 
ταξίμετρων· οργάνων ένδειξης της ταχύτητας και ταχογράφων· 
στροβοσκοπίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.6 Κατασκευή 
άλλων οργάνων και 
συσκευών μετρήσεων, 
ελέγχων και δοκιμών

26.51.65 Κατασκευή 
άλλων οργάνων και 
συσκευών αυτόματης 
ρύθμισης ή ελέγχου, 
λειτουργίας με 
πεπιεσμένο αέρα ή 
υδραυλικής λειτουργίας

Κατασκευή άλλων οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης 
ή ελέγχου, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα ή υδραυλικής 
λειτουργίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.6 Κατασκευή 
άλλων οργάνων και 
συσκευών μετρήσεων, 
ελέγχων και δοκιμών

26.51.66 Κατασκευή 
οργάνων, συσκευών και 
μηχανών μέτρησης ή 
ελέγχου π.δ.κ.α.

Κατασκευή οργάνων, συσκευών και μηχανών μέτρησης ή 
ελέγχου π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.6 Κατασκευή άλλων 
οργάνων και συσκευών 
μετρήσεων, ελέγχων και 
δοκιμών

26.51.66 Κατασκευή 
οργάνων, συσκευών και 
μηχανών μέτρησης ή 
ελέγχου π.δ.κ.α.

26.51.66.01 Κατασκευή 
ευθυγραμμιστικών 
μηχανημάτων

Κατασκευή ευθυγραμμιστικών μηχανημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης

26.51.7 Κατασκευή 
θερμοστατών, 
ρυθμιστών πίεσης 
(μανοστατών) και 
άλλων οργάνων και 
συσκευών αυτόματης 
ρύθμισης ή ελέγχου

Κατασκευή θερμοστατών, ρυθμιστών πίεσης 
(μανοστατών) και άλλων οργάνων και συσκευών 
αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.7 Κατασκευή 
θερμοστατών, ρυθμιστών 
πίεσης (μανοστατών) και 
άλλων οργάνων και 
συσκευών αυτόματης 
ρύθμισης ή ελέγχου

26.51.70 Κατασκευή 
θερμοστατών, ρυθμιστών 
πίεσης (μανοστατών) και 
άλλων οργάνων και 
συσκευών αυτόματης 
ρύθμισης ή ελέγχου

Κατασκευή θερμοστατών, ρυθμιστών πίεσης (μανοστατών) και 
άλλων οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης

26.51.8 Κατασκευή 
μερών και 
εξαρτημάτων για τον 
εξοπλισμό 
μετρήσεων, ελέγχου 
και πλοήγησης

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό 
μετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.8 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
για τον εξοπλισμό 
μετρήσεων, ελέγχου και 
πλοήγησης

26.51.81 Κατασκευή 
μερών συσκευών 
ραδιοανίχνευσης 
(ραντάρ) και 
ραδιοκατεύθυνσης 
(ραδιοπλοήγησης)

Κατασκευή μερών συσκευών ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και 
ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.8 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
για τον εξοπλισμό 
μετρήσεων, ελέγχου και 
πλοήγησης

26.51.82 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
των ειδών των 
υποκατηγοριών 26.51.12, 
26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 

και 26.51.5· μικροτόμων· 
μερών π.δ.κ.α.

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των ειδών των 
υποκατηγοριών 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 και 26.51.5· 
μικροτόμων· μερών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.8 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
για τον εξοπλισμό 
μετρήσεων, ελέγχου και 
πλοήγησης

26.51.83 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
μικροσκοπίων (εκτός 
των οπτικών) και 
συσκευών περίθλασης

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μικροσκοπίων (εκτός των 
οπτικών) και συσκευών περίθλασης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.8 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
για τον εξοπλισμό 
μετρήσεων, ελέγχου και 
πλοήγησης

26.51.84 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
των ειδών των 
υποκατηγοριών 26.51.63 
και 26.51.64

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των ειδών των 
υποκατηγοριών 26.51.63 και 26.51.64

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.8 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
για τον εξοπλισμό 
μετρήσεων, ελέγχου και 
πλοήγησης

26.51.85 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
των οργάνων και 
συσκευών των 
υποκατηγοριών 26.51.65, 
26.51.66 και 26.51.70

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των οργάνων και συσκευών 
των υποκατηγοριών 26.51.65, 26.51.66 και 26.51.70

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.8 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
για τον εξοπλισμό 
μετρήσεων, ελέγχου και 
πλοήγησης

26.51.86 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
των οργάνων και 
συσκευών των 
υποκατηγοριών 26.51.11, 
26.51.62

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των οργάνων και συσκευών 
των υποκατηγοριών 26.51.11, 26.51.62
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών 
και πλοήγησης

26.51.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
εξοπλισμού 
μετρήσεων, ελέγχου 
και πλοήγησης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής 
εξοπλισμού μετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.51 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης

26.51.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
εξοπλισμού μετρήσεων, 
ελέγχου και πλοήγησης

26.51.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
εξοπλισμού μετρήσεων, 
ελέγχου και πλοήγησης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισμού 
μετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και 
συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και 
πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών Κατασκευή ρολογιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.1 Κατασκευή 
ρολογιών χεριού και 
τοίχου, εκτός από 
τους μηχανισμούς και 
τα μέρη τους

Κατασκευή ρολογιών χεριού και τοίχου, εκτός από τους 
μηχανισμούς και τα μέρη τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.1 Κατασκευή 
ρολογιών χεριού και 
τοίχου, εκτός από τους 
μηχανισμούς και τα μέρη 
τους

26.52.11 Κατασκευή 
ρολογιών χεριού, 
τσέπης, με θήκη από 
πολύτιμο μέταλλο ή 
επιμεταλλωμένη με 
πολύτιμο μέταλλο

Κατασκευή ρολογιών χεριού, τσέπης, με θήκη από πολύτιμο 
μέταλλο ή επιμεταλλωμένη με πολύτιμο μέταλλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.1 Κατασκευή 
ρολογιών χεριού και 
τοίχου, εκτός από τους 
μηχανισμούς και τα μέρη 
τους

26.52.12 Κατασκευή 
άλλων ρολογιών χεριού, 
τσέπης και άλλων 
ρολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των χρονόμετρων

Κατασκευή άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων 
ρολογιών, συμπεριλαμβανομένων των χρονόμετρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.1 Κατασκευή 
ρολογιών χεριού και 
τοίχου, εκτός από τους 
μηχανισμούς και τα μέρη 
τους

26.52.13 Κατασκευή 
ρολογιών για τους 
πίνακες των οργάνων 
ελέγχου και ρολογιών 
παρόμοιου τύπου για 
οχήματα

Κατασκευή ρολογιών για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου 
και ρολογιών παρόμοιου τύπου για οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.1 Κατασκευή 
ρολογιών χεριού και 
τοίχου, εκτός από τους 
μηχανισμούς και τα μέρη 
τους

26.52.14 Κατασκευή 
επιτραπέζιων ρολογιών 
με μηχανισμό ρολογιού 
χεριού· ξυπνητηριών και 
ρολογιών τοίχου· άλλων 
ρολογιών

Κατασκευή επιτραπέζιων ρολογιών με μηχανισμό ρολογιού 
χεριού· ξυπνητηριών και ρολογιών τοίχου· άλλων ρολογιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.2 Κατασκευή 
μηχανισμών ρολογιού 
χεριού ή τοίχου και 
μερών τους

Κατασκευή μηχανισμών ρολογιού χεριού ή τοίχου και 
μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.2 Κατασκευή 
μηχανισμών ρολογιού 
χεριού ή τοίχου και 
μερών τους

26.52.21 Κατασκευή 
μηχανισμών ρολογιού 
χεριού, πλήρων και 
συναρμολογημένων

Κατασκευή μηχανισμών ρολογιού χεριού, πλήρων και 
συναρμολογημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.2 Κατασκευή 
μηχανισμών ρολογιού 
χεριού ή τοίχου και 
μερών τους

26.52.22 Κατασκευή 
μηχανισμών ρολογιού 
τοίχου, πλήρων και 
συναρμολογημένων

Κατασκευή μηχανισμών ρολογιού τοίχου, πλήρων και 
συναρμολογημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.2 Κατασκευή 
μηχανισμών ρολογιού 
χεριού ή τοίχου και 
μερών τους

26.52.23 Κατασκευή 
πλήρων μηχανισμών 
ρολογιού χεριού, μη 
συναρμολογημένων ή εν 
μέρει 
συναρμολογημένων, 
ατελών μηχανισμών 
ρολογιού χεριού, 
συναρμολογημένων

Κατασκευή πλήρων μηχανισμών ρολογιού χεριού, μη 
συναρμολογημένων ή εν μέρει συναρμολογημένων, ατελών 
μηχανισμών ρολογιού χεριού, συναρμολογημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.2 Κατασκευή 
μηχανισμών ρολογιού 
χεριού ή τοίχου και 
μερών τους

26.52.24 Κατασκευή 
ημιτελών μηχανισμών 
ρολογιού χεριού

Κατασκευή ημιτελών μηχανισμών ρολογιού χεριού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.2 Κατασκευή 
μηχανισμών ρολογιού 
χεριού ή τοίχου και 
μερών τους

26.52.25 Κατασκευή 
πλήρων, ατελών και 
ημιτελών μηχανισμών 
ρολογιού τοίχου, μη 
συναρμολογημένων

Κατασκευή πλήρων, ατελών και ημιτελών μηχανισμών 
ρολογιού τοίχου, μη συναρμολογημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.2 Κατασκευή 
μηχανισμών ρολογιού 
χεριού ή τοίχου και 
μερών τους

26.52.26 Κατασκευή 
θηκών ρολογιών χεριού 
και τοίχου και μερών 
τους

Κατασκευή θηκών ρολογιών χεριού και τοίχου και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.2 Κατασκευή 
μηχανισμών ρολογιού 
χεριού ή τοίχου και 
μερών τους

26.52.27 Κατασκευή 
άλλων μερών ρολογιών 
τοίχου και χεριού

Κατασκευή άλλων μερών ρολογιών τοίχου και χεριού
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.2 Κατασκευή 
μηχανισμών ρολογιού 
χεριού ή τοίχου και 
μερών τους

26.52.28 Κατασκευή 
συσκευών καταγραφής, 
μέτρησης χρόνου, 
παρκόμετρων· 
χρονοδιακοπτών με 
μηχανισμό ρολογιού 
τοίχου ή χεριού

Κατασκευή συσκευών καταγραφής, μέτρησης χρόνου, 
παρκόμετρων· χρονοδιακοπτών με μηχανισμό ρολογιού τοίχου 
ή χεριού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή 
οργάνων και συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή 
ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής ρολογιών 
χεριού και τοίχου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ρολογιών χεριού και τοίχου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.5 Κατασκευή οργάνων 
και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών

26.52 Κατασκευή 
ρολογιών

26.52.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ρολογιών 
χεριού και τοίχου

26.52.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ρολογιών 
χεριού και τοίχου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ρολογιών χεριού και τοίχου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.6 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων 
ιατρικής και 
θεραπευτικής 
χρήσης

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής 
χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.6 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων 
ιατρικής και 
θεραπευτικής χρήσης

26.60 Κατασκευή 
ακτινολογικών 
και ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων 
ιατρικής και 
θεραπευτικής 
χρήσης

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.6 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων ιατρικής 
και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων 
ιατρικής και 
θεραπευτικής 
χρήσης

26.60.1 Κατασκευή 
ακτινολογικών, 
ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών 
μηχανημάτων

Κατασκευή ακτινολογικών, ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών μηχανημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.6 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων 
ιατρικής και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων ιατρικής 
και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60.1 Κατασκευή 
ακτινολογικών, 
ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών 
μηχανημάτων

26.60.11 Κατασκευή 
συσκευών που 
βασίζονται στη χρήση 
ακτίνων Χ ή 
ακτινοβολιών α, β ή γ

Κατασκευή συσκευών που βασίζονται στη χρήση ακτίνων Χ ή 
ακτινοβολιών α, β ή γ
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.6 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων 
ιατρικής και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων ιατρικής 
και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60.1 Κατασκευή 
ακτινολογικών, 
ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών 
μηχανημάτων

26.60.12 Κατασκευή 
ηλεκτροδιαγνωστικών 
συσκευών που 
χρησιμοποιούνται στην 
ιατρική

Κατασκευή ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών που 
χρησιμοποιούνται στην ιατρική

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.6 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων 
ιατρικής και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων ιατρικής 
και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60.1 Κατασκευή 
ακτινολογικών, 
ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών 
μηχανημάτων

26.60.13 Κατασκευή 
συσκευών υπεριωδών ή 
υπέρυθρων ακτίνων, που 
χρησιμοποιούνται στην 
ιατρική, τη χειρουργική, 
την οδοντιατρική ή την 
κτηνιατρική

Κατασκευή συσκευών υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων, που 
χρησιμοποιούνται στην ιατρική, τη χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.6 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων 
ιατρικής και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων ιατρικής 
και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60.1 Κατασκευή 
ακτινολογικών, 
ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών 
μηχανημάτων

26.60.14 Κατασκευή 
βηματοδοτών· 
ακουστικών βαρηκοΐας

Κατασκευή βηματοδοτών· ακουστικών βαρηκοΐας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.6 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων ιατρικής 
και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων 
ιατρικής και 
θεραπευτικής 
χρήσης

26.60.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής ιατρικών 
οργάνων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
κατασκευής 
ακτινολογικών, 
ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών 
μηχανημάτων

Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής 
ακτινολογικών, ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών μηχανημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.6 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων 
ιατρικής και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων ιατρικής 
και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής ιατρικών 
οργάνων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
ακτινολογικών, 
ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών 
μηχανημάτων

26.60.91 Υπηρεσίες 
κατασκευής ιατρικών 
οργάνων

Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.6 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων 
ιατρικής και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60 Κατασκευή 
ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων ιατρικής 
και θεραπευτικής 
χρήσης

26.60.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής ιατρικών 
οργάνων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
ακτινολογικών, 
ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών 
μηχανημάτων

26.60.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
ακτινολογικών, 
ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών 
μηχανημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ακτινολογικών, ηλεκτροϊατρικών και 
ηλεκτροθεραπευτικών μηχανημάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων 
και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

Κατασκευή οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών 
οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων 
και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.1 Κατασκευή 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού και μερών 
του

Κατασκευή φωτογραφικού εξοπλισμού και μερών του

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.1 Κατασκευή 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού και μερών 
του

26.70.11 Κατασκευή 
αντικειμενικών φακών 
για φωτογραφικές 
μηχανές, μηχανές 
προβολής ή 
φωτογραφικές συσκευές 
μεγέθυνσης ή 
σμίκρυνσης

Κατασκευή αντικειμενικών φακών για φωτογραφικές μηχανές, 
μηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή 
σμίκρυνσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.1 Κατασκευή 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού και μερών 
του

26.70.12 Κατασκευή 
φωτογραφικών μηχανών 
για την προετοιμασία 
εκτυπωτικών πλακών ή 
κυλίνδρων· 
φωτογραφικών μηχανών 
για εγγραφή εγγράφων 
σε μικροφίλμ, 
μικροφωτοδελτία και 
παρόμοια είδη

Κατασκευή φωτογραφικών μηχανών για την προετοιμασία 
εκτυπωτικών πλακών ή κυλίνδρων· φωτογραφικών μηχανών 
για εγγραφή εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφωτοδελτία και 
παρόμοια είδη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.1 Κατασκευή 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού και μερών 
του

26.70.13 Κατασκευή 
ψηφιακών 
φωτογραφικών μηχανών

Κατασκευή ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.1 Κατασκευή 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού και μερών 
του

26.70.14 Κατασκευή 
φωτογραφικών μηχανών 
άμεσης εκτύπωσης και 
εμφάνισης και άλλων 
μηχανών

Κατασκευή φωτογραφικών μηχανών άμεσης εκτύπωσης και 
εμφάνισης και άλλων μηχανών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.1 Κατασκευή 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού και μερών 
του

26.70.15 Κατασκευή 
κινηματογραφικών 
μηχανών λήψης

Κατασκευή κινηματογραφικών μηχανών λήψης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.1 Κατασκευή 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού και μερών 
του

26.70.16 Κατασκευή 
κινηματογραφικών 
μηχανών προβολής· 
επιδιασκοπίων· άλλων 
προβολέων εικόνων

Κατασκευή κινηματογραφικών μηχανών προβολής· 
επιδιασκοπίων· άλλων προβολέων εικόνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.1 Κατασκευή 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού και μερών 
του

26.70.17 Κατασκευή 
φλας· φωτογραφικών 
συσκευών μεγέθυνσης· 
συσκευών για 
φωτογραφικά 
εργαστήρια· 
νεγκατοσκοπίων, 
οθονών προβολής

Κατασκευή φλας· φωτογραφικών συσκευών μεγέθυνσης· 
συσκευών για φωτογραφικά εργαστήρια· νεγκατοσκοπίων, 
οθονών προβολής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.1 Κατασκευή 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού και μερών 
του

26.70.18 Κατασκευή 
αναγνωστών μικροφίλμ, 
μικροφωτοδελτίων ή 
άλλων μικροφορμών

Κατασκευή αναγνωστών μικροφίλμ, μικροφωτοδελτίων ή 
άλλων μικροφορμών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.1 Κατασκευή 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού και μερών 
του

26.70.19 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων 
και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.2 Κατασκευή 
άλλων οπτικών 
οργάνων και μερών 
τους

Κατασκευή άλλων οπτικών οργάνων και μερών τους
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.2 Κατασκευή 
άλλων οπτικών οργάνων 
και μερών τους

26.70.21 Κατασκευή 
φύλλων και πλακών 
πολωτικού υλικού· 
φακών, πρισμάτων, 
καθρεπτών και άλλων 
στοιχείων οπτικής (εκτός 
στοιχείων από γυαλί, 
που δεν είναι 
κατεργασμένα οπτικά), 
συναρμολογημένων ή μη, 
εκτός συσκευών λήψης 
εικόνων, προβολέων ή 
φωτογραφικών 
συσκευών μεγέθυνσης ή 
σμίκρυνσης

Κατασκευή φύλλων και πλακών πολωτικού υλικού· φακών, 
πρισμάτων, καθρεπτών και άλλων στοιχείων οπτικής (εκτός 
στοιχείων από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά), 
συναρμολογημένων ή μη, εκτός συσκευών λήψης εικόνων, 
προβολέων ή φωτογραφικών συσκευών μεγέθυνσης ή 
σμίκρυνσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.2 Κατασκευή 
άλλων οπτικών οργάνων 
και μερών τους

26.70.22 Κατασκευή 
κιαλιών, μονοκιαλιών και 
άλλων οπτικών 
τηλεσκοπίων· άλλων 
αστρονομικών οργάνων· 
οπτικών μικροσκοπίων

Κατασκευή κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών 
τηλεσκοπίων· άλλων αστρονομικών οργάνων· οπτικών 
μικροσκοπίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.2 Κατασκευή 
άλλων οπτικών οργάνων 
και μερών τους

26.70.23 Κατασκευή 
συσκευών υγρών 
κρυστάλλων· λέιζερ, 
εκτός των διόδων λέιζερ· 
άλλων οπτικών 
συσκευών και οργάνων 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή συσκευών υγρών κρυστάλλων· λέιζερ, εκτός των 
διόδων λέιζερ· άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.2 Κατασκευή 
άλλων οπτικών οργάνων 
και μερών τους

26.70.24 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
κιαλιών, μονοκιαλιών και 
άλλων οπτικών 
τηλεσκοπίων· άλλων 
αστρονομικών οργάνων 
και οπτικών 
μικροσκοπίων

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων κιαλιών, μονοκιαλιών και 
άλλων οπτικών τηλεσκοπίων· άλλων αστρονομικών οργάνων 
και οπτικών μικροσκοπίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.2 Κατασκευή 
άλλων οπτικών οργάνων 
και μερών τους

26.70.25 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
συσκευών με υγρούς 
κρυστάλλους, λέιζερ 
(εκτός των διόδων 
λέιζερ), άλλων οπτικών 
συσκευών και οργάνων 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων συσκευών με υγρούς 
κρυστάλλους, λέιζερ (εκτός των διόδων λέιζερ), άλλων οπτικών 
συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων 
και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής 
οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.7 Κατασκευή οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70 Κατασκευή 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

26.70.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.8 Κατασκευή 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.8 Κατασκευή 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

26.80 Κατασκευή 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.8 Κατασκευή 
μαγνητικών και οπτικών 
μέσων

26.80 Κατασκευή 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

26.80.1 Κατασκευή 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.8 Κατασκευή μαγνητικών 
και οπτικών μέσων

26.80 Κατασκευή 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

26.80.1 Κατασκευή 
μαγνητικών και οπτικών 
μέσων

26.80.11 Κατασκευή 
μαγνητικών μέσων, μη 
εγγεγραμμένων, εκτός 
των καρτών με μαγνητική 
ταινία

Κατασκευή μαγνητικών μέσων, μη εγγεγραμμένων, εκτός των 
καρτών με μαγνητική ταινία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.8 Κατασκευή μαγνητικών 
και οπτικών μέσων

26.80 Κατασκευή 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

26.80.1 Κατασκευή 
μαγνητικών και οπτικών 
μέσων

26.80.12 Κατασκευή 
οπτικών μέσων, μη 
εγγεγραμμένων

Κατασκευή οπτικών μέσων, μη εγγεγραμμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.8 Κατασκευή μαγνητικών 
και οπτικών μέσων

26.80 Κατασκευή 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

26.80.1 Κατασκευή 
μαγνητικών και οπτικών 
μέσων

26.80.13 Κατασκευή 
άλλων μέσων εγγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μητρών και των 
γαλβανισμένων 
εκμαγείων για την 
κατασκευή δίσκων

Κατασκευή άλλων μέσων εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων 
των μητρών και των γαλβανισμένων εκμαγείων για την 
κατασκευή δίσκων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.8 Κατασκευή μαγνητικών 
και οπτικών μέσων

26.80 Κατασκευή 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

26.80.1 Κατασκευή 
μαγνητικών και οπτικών 
μέσων

26.80.14 Κατασκευή 
καρτών με μαγνητική 
ταινία

Κατασκευή καρτών με μαγνητική ταινία
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.8 Κατασκευή 
μαγνητικών και οπτικών 
μέσων

26.80 Κατασκευή 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

26.80.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μαγνητικών και οπτικών μέσων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.8 Κατασκευή μαγνητικών 
και οπτικών μέσων

26.80 Κατασκευή 
μαγνητικών και 
οπτικών μέσων

26.80.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μαγνητικών 
και οπτικών μέσων

26.80.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μαγνητικών 
και οπτικών μέσων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μαγνητικών και οπτικών μέσων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών 
και συσκευών 
διανομής και 
ελέγχου του 
ηλεκτρικού 
ρεύματος

Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρω
ν, 
ηλεκτρογεννητρι
ών και 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.1 Κατασκευή 
κινητήρων ισχύος 
<= 37,5 W· άλλων 
κινητήρων συνεχούς 
ρεύματος· γεννητριών 
συνεχούς ρεύματος

Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37,5 W· άλλων 
κινητήρων συνεχούς ρεύματος· γεννητριών συνεχούς 
ρεύματος
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.1 Κατασκευή 
κινητήρων ισχύος 
<= 37,5 W· άλλων 
κινητήρων συνεχούς 
ρεύματος· γεννητριών 
συνεχούς ρεύματος

27.11.10 Κατασκευή 
κινητήρων ισχύος 
<= 37,5 W· άλλων 
κινητήρων συνεχούς 
ρεύματος· γεννητριών 
συνεχούς ρεύματος

Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37,5 W· άλλων κινητήρων 
συνεχούς ρεύματος· γεννητριών συνεχούς ρεύματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.2 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου/συνε
χούς ρεύματος 
γενικής χρήσης, 
ισχύος > 37,5 W· 
άλλων κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος· γεννητριών 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος 
(εναλλακτών)

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου/συνεχούς 
ρεύματος γενικής χρήσης, ισχύος > 37,5 W· άλλων 
κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος· γεννητριών 
εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.2 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου/συνεχο
ύς ρεύματος γενικής 
χρήσης, ισχύος > 37,5 W· 
άλλων κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος· γεννητριών 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος (εναλλακτών)

27.11.21 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου/συνεχο
ύς ρεύματος γενικής 
χρήσης, ισχύος > 37,5 W

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος 
γενικής χρήσης, ισχύος > 37,5 W

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.2 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου/συνεχο
ύς ρεύματος γενικής 
χρήσης, ισχύος > 37,5 W· 
άλλων κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος· γεννητριών 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος (εναλλακτών)

27.11.22 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος, μονοφασικών

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 
μονοφασικών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.2 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου/συνεχο
ύς ρεύματος γενικής 
χρήσης, ισχύος > 37,5 W· 
άλλων κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος· γεννητριών 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος (εναλλακτών)

27.11.23 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος, πολυφασικών, 
ισχύος <= 750 W

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 
πολυφασικών, ισχύος <= 750 W

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.2 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου/συνεχο
ύς ρεύματος γενικής 
χρήσης, ισχύος > 37,5 W· 
άλλων κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος· γεννητριών 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος (εναλλακτών)

27.11.24 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος, πολυφασικών, 
ισχύος > 750 W αλλά 
<= 75 kW

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 
πολυφασικών, ισχύος > 750 W αλλά <= 75 kW

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.2 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου/συνεχο
ύς ρεύματος γενικής 
χρήσης, ισχύος > 37,5 W· 
άλλων κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος· γεννητριών 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος (εναλλακτών)

27.11.25 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος, πολυφασικών, 
ισχύος > 75 kW

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 
πολυφασικών, ισχύος > 75 kW

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.2 Κατασκευή 
κινητήρων 
εναλλασσόμενου/συνεχο
ύς ρεύματος γενικής 
χρήσης, ισχύος > 37,5 W· 
άλλων κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος· γεννητριών 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος (εναλλακτών)

27.11.26 Κατασκευή 
γεννητριών 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος (εναλλακτών)

Κατασκευή γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος 
(εναλλακτών)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.3 Κατασκευή 
ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών και 
περιστροφικών 
μεταλλακτών

Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και 
περιστροφικών μεταλλακτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.3 Κατασκευή 
ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών και 
περιστροφικών 
μεταλλακτών

27.11.31 Κατασκευή 
ζευγών γεννήτριας με 
εμβολοφόρους κινητήρες 
εσωτερικής καύσης, 
στους οποίους ή 
ανάφλεξη γίνεται με 
συμπίεση

Κατασκευή ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες 
εσωτερικής καύσης, στους οποίους ή ανάφλεξη γίνεται με 
συμπίεση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.3 Κατασκευή 
ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών και 
περιστροφικών 
μεταλλακτών

27.11.32 Κατασκευή 
ζευγών γεννήτριας με 
κινητήρες, στους 
οποίους η ανάφλεξη 
γίνεται με σπινθηριστή· 
άλλων ζευγών 
γεννήτριας· ηλεκτρικών 
περιστροφικών 
μεταλλακτών

Κατασκευή ζευγών γεννήτριας με κινητήρες, στους οποίους η 
ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλων ζευγών γεννήτριας· 
ηλεκτρικών περιστροφικών μεταλλακτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.4 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

Κατασκευή ηλεκτρικών μετασχηματιστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.4 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.41 Κατασκευή 
υγρών διηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

Κατασκευή υγρών διηλεκτρικών μετασχηματιστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.4 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.42 Κατασκευή 
άλλων μετασχηματιστών, 
με ικανότητα 
μετασχηματισμού 
ρεύματος <= 16 kVA

Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα 
μετασχηματισμού ρεύματος <= 16 kVA
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.4 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.43 Κατασκευή 
άλλων μετασχηματιστών, 
με ικανότητα 
μετασχηματισμού 
ρεύματος > 16 kVA

Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα 
μετασχηματισμού ρεύματος > 16 kVA

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.5 Κατασκευή 
σταθεροποιητών 
ρεύματος για 
λαμπτήρες ή σωλήνες 
εκκένωσης· στατικών 
μεταλλακτών· άλλων 
επαγωγέων

Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή 
σωλήνες εκκένωσης· στατικών μεταλλακτών· άλλων 
επαγωγέων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.5 Κατασκευή 
σταθεροποιητών 
ρεύματος για λαμπτήρες 
ή σωλήνες εκκένωσης· 
στατικών μεταλλακτών· 
άλλων επαγωγέων

27.11.50 Κατασκευή 
σταθεροποιητών 
ρεύματος για λαμπτήρες 
ή σωλήνες εκκένωσης· 
στατικών μεταλλακτών· 
άλλων επαγωγέων

Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή 
σωλήνες εκκένωσης· στατικών μεταλλακτών· άλλων 
επαγωγέων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.6 Κατασκευή 
μερών 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

Κατασκευή μερών ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.6 Κατασκευή 
μερών 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών και 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.61 Κατασκευή 
μερών κατάλληλων για 
ηλεκτροκινητήρες και 
ηλεκτρογεννήτριες

Κατασκευή μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και 
ηλεκτρογεννήτριες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.6 Κατασκευή 
μερών 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών και 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.62 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών, 
επαγωγέων και στατικών 
μεταλλακτών

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών μετασχηματιστών, επαγωγέων 
και στατικών μεταλλακτών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και 
ηλεκτρικών μετασχηματιστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.11 Κατασκευή 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών και 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

27.11.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών και 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και 
ηλεκτρικών μετασχηματιστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών 
διανομής και 
ελέγχου 
ηλεκτρικού 
ρεύματος

Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών 
διανομής και 
ελέγχου ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για τη διακοπή ή την 
προστασία 
ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση 
> 1.000 V

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση 
> 1.000 V

27.12.10 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση 
> 1.000 V

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών 
διανομής και 
ελέγχου ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για τη διακοπή ή την 
προστασία 
ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση 
<= 1.000 V

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση <= 1.000 
V
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση <= 
1.000 V

27.12.21 Κατασκευή 
ασφαλειών, για τάση <= 
1.000 V

Κατασκευή ασφαλειών, για τάση <= 1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση <= 
1.000 V

27.12.22 Κατασκευή 
αυτόματων διακοπτών 
κυκλώματος, για τάση 
<= 1.000 V

Κατασκευή αυτόματων διακοπτών κυκλώματος, για τάση 
<= 1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση <= 
1.000 V

27.12.23 Κατασκευή 
συσκευών για την 
προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων π.δ.κ.α., για 
τάση <= 1.000 V

Κατασκευή συσκευών για την προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων π.δ.κ.α., για τάση <= 1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση <= 
1.000 V

27.12.24 Κατασκευή 
ηλεκτρονόμων, για τάση 
<= 1.000 V

Κατασκευή ηλεκτρονόμων, για τάση <= 1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών 
διανομής και 
ελέγχου ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12.3 Κατασκευή 
ηλεκτρικών πινάκων Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.3 Κατασκευή 
ηλεκτρικών πινάκων

27.12.31 Κατασκευή 
πινάκων και άλλων 
διατάξεων, 
εξοπλισμένων με 
ηλεκτρικούς διακόπτες ή 
με συσκευές 
προστασίας, για τάση <= 
1.000 V

Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με 
ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση <= 
1.000 V
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.3 Κατασκευή 
ηλεκτρικών πινάκων

27.12.32 Κατασκευή 
πινάκων και άλλων 
διατάξεων, 
εξοπλισμένων με 
ηλεκτρικούς διακόπτες ή 
με συσκευές 
προστασίας, για τάση > 
1.000 V

Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με 
ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση > 
1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών 
διανομής και 
ελέγχου ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12.4 Κατασκευή 
μερών συσκευών 
διανομής ή ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.4 Κατασκευή 
μερών συσκευών 
διανομής ή ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.40 Κατασκευή 
μερών συσκευών 
διανομής ή ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού 
ρεύματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών 
διανομής και 
ελέγχου ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

27.12 Κατασκευή 
συσκευών διανομής 
και ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών 
διανομής και ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών 
διανομής και ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

27.20 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
στηλών και 
συσσωρευτών

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών

27.20 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

27.20.1 Κατασκευή 
πρωτογενών 
στοιχείων και 
πρωτογενών 
συστοιχιών 
(ηλεκτρικών στηλών) 
και μερών τους

Κατασκευή πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών 
συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών

27.20 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

27.20.1 Κατασκευή 
πρωτογενών στοιχείων 
και πρωτογενών 
συστοιχιών (ηλεκτρικών 
στηλών) και μερών τους

27.20.11 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στοιχείων και 
ηλεκτρικών (ηλεκτρικών 
στηλών)συστοιχιών

Κατασκευή ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών (ηλεκτρικών 
στηλών)συστοιχιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών

27.20 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

27.20.1 Κατασκευή 
πρωτογενών στοιχείων 
και πρωτογενών 
συστοιχιών (ηλεκτρικών 
στηλών) και μερών τους

27.20.12 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
στοιχείων και ηλεκτρικών 
συστοιχιών (ηλεκτρικών 
στηλών)

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών 
συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών

27.20 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

27.20.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
συσσωρευτών και 
μερών τους

Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών

27.20 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

27.20.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
συσσωρευτών και μερών 
τους

27.20.21 Κατασκευή 
συσσωρευτών μολύβδου-
οξέος για εμβολοφόρους 
κινητήρες εκκίνησης

Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους 
κινητήρες εκκίνησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών

27.20 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

27.20.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
συσσωρευτών και μερών 
τους

27.20.22 Κατασκευή 
συσσωρευτών μολύβδου-
οξέος, εκτός των 
εμβολοφόρων κινητήρων 
εκκίνησης

Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, εκτός των 
εμβολοφόρων κινητήρων εκκίνησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών

27.20 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

27.20.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
συσσωρευτών και μερών 
τους

27.20.23 Κατασκευή 
συσσωρευτών νικέλιου-
κάδμιου, νικέλιου-
υδρογονωμένου 
μετάλλου, ιόντων λίθιου, 
πολυμερούς λίθιου και 
νικέλιου-σιδήρου και 
άλλων ηλεκτρικών 
συσσωρευτών

Κατασκευή συσσωρευτών νικέλιου-κάδμιου, νικέλιου-
υδρογονωμένου μετάλλου, ιόντων λίθιου, πολυμερούς λίθιου 
και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών συσσωρευτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών

27.20 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

27.20.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
συσσωρευτών και μερών 
τους

27.20.24 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
συσσωρευτών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των διαχωριστών

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών συσσωρευτών, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών

27.20 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

27.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
συστοιχιών 
(ηλεκτρικών στηλών) 
και συσσωρευτών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και 
συσσωρευτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών

27.20 Κατασκευή 
ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών

27.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συστοιχιών 
(ηλεκτρικών στηλών) και 
συσσωρευτών

27.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συστοιχιών 
(ηλεκτρικών στηλών) και 
συσσωρευτών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και 
συσσωρευτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.31 Κατασκευή 
καλωδίων 
οπτικών ινών

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.31 Κατασκευή 
καλωδίων οπτικών 
ινών

27.31.1 Κατασκευή 
καλωδίων οπτικών 
ινών

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.31 Κατασκευή 
καλωδίων οπτικών 
ινών

27.31.1 Κατασκευή 
καλωδίων οπτικών ινών

27.31.11 Κατασκευή 
καλωδίων οπτικών ινών 
που αποτελούνται από 
ίνες κάθε μία από τις 
οποίες έχει μονωθεί 
εξωτερικά χωριστά

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών που αποτελούνται από ίνες 
κάθε μία από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.31 Κατασκευή 
καλωδίων οπτικών 
ινών

27.31.1 Κατασκευή 
καλωδίων οπτικών ινών

27.31.12 Κατασκευή 
οπτικών ινών και 
δεσμών οπτικών ινών· 
καλωδίων οπτικών ινών 
(εκτός των καλωδίων 
που αποτελούνται από 
ίνες κάθε μία από τις 
οποίες έχει μονωθεί 
εξωτερικά χωριστά)

Κατασκευή οπτικών ινών και δεσμών οπτικών ινών· καλωδίων 
οπτικών ινών (εκτός των καλωδίων που αποτελούνται από ίνες 
κάθε μία από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.31 Κατασκευή 
καλωδίων οπτικών 
ινών

27.31.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής καλωδίων 
οπτικών ινών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.31 Κατασκευή 
καλωδίων οπτικών 
ινών

27.31.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής καλωδίων 
οπτικών ινών

27.31.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής καλωδίων 
οπτικών ινών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.32 Κατασκευή 
άλλων 
ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών 
συρμάτων και 
καλωδίων

Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 
συρμάτων και καλωδίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.32 Κατασκευή 
άλλων 
ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών 
συρμάτων και 
καλωδίων

27.32.1 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών 
και ηλεκτρικών 
καλωδίων και 
συρμάτων

Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 
καλωδίων και συρμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.32 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών 
και ηλεκτρικών 
συρμάτων και 
καλωδίων

27.32.1 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών καλωδίων 
και συρμάτων

27.32.11 Κατασκευή 
μονωμένων συρμάτων 
περιελίξεων

Κατασκευή μονωμένων συρμάτων περιελίξεων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.32 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών 
και ηλεκτρικών 
συρμάτων και 
καλωδίων

27.32.1 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών καλωδίων 
και συρμάτων

27.32.12 Κατασκευή 
ομοαξονικών καλωδίων 
και άλλων ομοαξονικών 
ηλεκτρικών αγωγών

Κατασκευή ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών 
ηλεκτρικών αγωγών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.32 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών 
και ηλεκτρικών 
συρμάτων και 
καλωδίων

27.32.1 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών καλωδίων 
και συρμάτων

27.32.13 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
αγωγών, για τάση 
<= 1.000 V

Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση <= 1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.32 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών 
και ηλεκτρικών 
συρμάτων και 
καλωδίων

27.32.1 Κατασκευή άλλων 
ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών καλωδίων και 
συρμάτων

27.32.13 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
αγωγών, για τάση 
<= 1.000 V

27.32.13.01 Παραγωγή 
μονωμένων καλωδίων, 
για τάση <= 1.000 V

Παραγωγή μονωμένων καλωδίων, για τάση <= 1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.32 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών 
και ηλεκτρικών 
συρμάτων και 
καλωδίων

27.32.1 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών καλωδίων 
και συρμάτων

27.32.14 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
αγωγών, για τάση 
> 1.000 V

Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση > 1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.32 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών 
και ηλεκτρικών 
συρμάτων και 
καλωδίων

27.32.1 Κατασκευή άλλων 
ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών καλωδίων και 
συρμάτων

27.32.14 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
αγωγών, για τάση 
> 1.000 V

27.32.14.01 Παραγωγή 
μονωμένων καλωδίων, 
για τάση > 1.000 V

Παραγωγή μονωμένων καλωδίων, για τάση > 1.000 V
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.32 Κατασκευή 
άλλων 
ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών 
συρμάτων και 
καλωδίων

27.32.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών καλωδίων 
και συρμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 
καλωδίων και συρμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.32 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρονικών 
και ηλεκτρικών 
συρμάτων και 
καλωδίων

27.32.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών καλωδίων 
και συρμάτων

27.32.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών καλωδίων 
και συρμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και 
συρμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.33 Κατασκευή 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.33 Κατασκευή 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.33.1 Κατασκευή 
συσκευών 
καλωδίωσης

Κατασκευή συσκευών καλωδίωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.33 Κατασκευή 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.33.1 Κατασκευή 
συσκευών καλωδίωσης

27.33.11 Κατασκευή 
διακοπτών, για τάση 
<= 1.000 V

Κατασκευή διακοπτών, για τάση <= 1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.33 Κατασκευή 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.33.1 Κατασκευή 
συσκευών καλωδίωσης

27.33.12 Κατασκευή 
λυχνιολαβών, για τάση 
<= 1.000 V

Κατασκευή λυχνιολαβών, για τάση <= 1.000 V

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.33 Κατασκευή 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.33.1 Κατασκευή 
συσκευών καλωδίωσης

27.33.13 Κατασκευή 
βυσμάτων, πριζών και 
άλλων συσκευών για τη 
διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων π.δ.κ.α.

Κατασκευή βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη 
διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.33 Κατασκευή 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.33.1 Κατασκευή 
συσκευών καλωδίωσης

27.33.14 Κατασκευή 
ηλεκτρικών μονωτικών 
εξαρτημάτων από 
πλαστικές ύλες

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών εξαρτημάτων από πλαστικές 
ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.33 Κατασκευή 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.33.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
συσκευών 
καλωδίωσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών καλωδίωσης

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.3 Κατασκευή 
καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.33 Κατασκευή 
εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

27.33.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών 
καλωδίωσης

27.33.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών 
καλωδίωσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών καλωδίωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
λαμπτήρων 
πυράκτωσης ή 
εκκένωσης· 
λαμπτήρων τόξου

Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων πυράκτωσης ή 
εκκένωσης· λαμπτήρων τόξου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών λαμπτήρων 
πυράκτωσης ή 
εκκένωσης· λαμπτήρων 
τόξου

27.40.11 Κατασκευή 
σφραγισμένων 
προβολέων

Κατασκευή σφραγισμένων προβολέων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών λαμπτήρων 
πυράκτωσης ή 
εκκένωσης· λαμπτήρων 
τόξου

27.40.12 Κατασκευή 
λαμπτήρων πυράκτωσης 
βολφράμιου-αλογόνου, 
εκτός των υπεριωδών ή 
υπέρυθρων λαμπτήρων

Κατασκευή λαμπτήρων πυράκτωσης βολφράμιου-αλογόνου, 
εκτός των υπεριωδών ή υπέρυθρων λαμπτήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών λαμπτήρων 
πυράκτωσης ή 
εκκένωσης· λαμπτήρων 
τόξου

27.40.13 Κατασκευή 
λαμπτήρων πυράκτωσης 
ισχύος <= 200 W και 
τάσης > 100 V π.δ.κ.α.

Κατασκευή λαμπτήρων πυράκτωσης ισχύος <= 200 W και 
τάσης > 100 V π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών λαμπτήρων 
πυράκτωσης ή 
εκκένωσης· λαμπτήρων 
τόξου

27.40.14 Κατασκευή 
λαμπτήρων πυράκτωσης 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.1 Κατασκευή 
ηλεκτρικών λαμπτήρων 
πυράκτωσης ή 
εκκένωσης· λαμπτήρων 
τόξου

27.40.15 Κατασκευή 
λαμπτήρων εκκένωσης· 
υπεριωδών ή 
υπέρυθρων λαμπτήρων· 
λαμπτήρων τόξου

Κατασκευή λαμπτήρων εκκένωσης· υπεριωδών ή υπέρυθρων 
λαμπτήρων· λαμπτήρων τόξου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.2 Κατασκευή 
λαμπτήρων και 
φωτιστικών 
εξαρτημάτων

Κατασκευή λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.2 Κατασκευή 
λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων

27.40.21 Κατασκευή 
φορητών ηλεκτρικών 
λαμπτήρων που 
λειτουργούν με ξηρές 
στήλες, συσσωρευτές, 
μαγνητοηλεκτρικές 
συσκευές

Κατασκευή φορητών ηλεκτρικών λαμπτήρων που λειτουργούν 
με ξηρές στήλες, συσσωρευτές, μαγνητοηλεκτρικές συσκευές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.2 Κατασκευή 
λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων

27.40.22 Κατασκευή 
ηλεκτρικών λαμπτήρων 
τραπεζιού, γραφείου, 
κομοδίνου ή 
λυχνοστατών

Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων τραπεζιού, γραφείου, 
κομοδίνου ή λυχνοστατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.2 Κατασκευή 
λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων

27.40.23 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών λαμπτήρων 
και φωτιστικών 
εξαρτημάτων

Κατασκευή μη ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών 
εξαρτημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.2 Κατασκευή 
λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων

27.40.24 Κατασκευή 
φωτεινών πινακίδων, 
φωτεινών επιγραφών και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και 
παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.2 Κατασκευή 
λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων

27.40.25 Κατασκευή 
πολυέλαιων και άλλων 
ηλεκτρικών φωτιστικών 
εξαρτημάτων οροφής ή 
τοίχου

Κατασκευή πολυέλαιων και άλλων ηλεκτρικών φωτιστικών 
εξαρτημάτων οροφής ή τοίχου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.3 Κατασκευή 
άλλων λαμπτήρων και 
φωτιστικών 
εξαρτημάτων

Κατασκευή άλλων λαμπτήρων και φωτιστικών 
εξαρτημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.3 Κατασκευή 
άλλων λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων

27.40.31 Κατασκευή 
φωτογραφικών λυχνιών 
φλας, "κύβων" φλας και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή φωτογραφικών λυχνιών φλας, "κύβων" φλας και 
παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.3 Κατασκευή 
άλλων λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων

27.40.32 Κατασκευή 
φωτιστικών διατάξεων, 
των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στα 
χριστουγεννιάτικα 
δέντρα και παρόμοιους 
στολισμούς

Κατασκευή φωτιστικών διατάξεων, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα και 
παρόμοιους στολισμούς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.3 Κατασκευή 
άλλων λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων

27.40.33 Κατασκευή 
προβολέων και σποτ Κατασκευή προβολέων και σποτ
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.3 Κατασκευή 
άλλων λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων

27.40.39 Κατασκευή 
άλλων λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή άλλων λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.4 Κατασκευή 
μερών λαμπτήρων και 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

Κατασκευή μερών λαμπτήρων και φωτιστικού 
εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.4 Κατασκευή 
μερών λαμπτήρων και 
φωτιστικού εξοπλισμού

27.40.41 Κατασκευή 
μερών λαμπτήρων 
πυράκτωσης ή 
εκκένωσης

Κατασκευή μερών λαμπτήρων πυράκτωσης ή εκκένωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.4 Κατασκευή 
μερών λαμπτήρων και 
φωτιστικού εξοπλισμού

27.40.42 Κατασκευή 
μερών άλλων 
λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων

Κατασκευή μερών άλλων λαμπτήρων και φωτιστικών 
εξαρτημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.4 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40 Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

27.40.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού εξοπλισμού

27.40.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού εξοπλισμού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή 
οικιακών συσκευών Κατασκευή οικιακών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή 
οικιακών συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
οικιακών 
συσκευών

Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή 
οικιακών συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

27.51.1 Κατασκευή 
ψυγείων και 
καταψυκτών· 
πλυντηρίων· 
ηλεκτρικών 
κουβερτών· 
ανεμιστήρων

Κατασκευή ψυγείων και καταψυκτών· πλυντηρίων· 
ηλεκτρικών κουβερτών· ανεμιστήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.1 Κατασκευή 
ψυγείων και 
καταψυκτών· 
πλυντηρίων· ηλεκτρικών 
κουβερτών· ανεμιστήρων

27.51.11 Κατασκευή 
ψυγείων και 
καταψυκτών, οικιακού 
τύπου

Κατασκευή ψυγείων και καταψυκτών, οικιακού τύπου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.1 Κατασκευή 
ψυγείων και 
καταψυκτών· 
πλυντηρίων· ηλεκτρικών 
κουβερτών· ανεμιστήρων

27.51.12 Κατασκευή 
πλυντηρίων πιάτων, 
οικιακού τύπου

Κατασκευή πλυντηρίων πιάτων, οικιακού τύπου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.1 Κατασκευή 
ψυγείων και 
καταψυκτών· 
πλυντηρίων· ηλεκτρικών 
κουβερτών· ανεμιστήρων

27.51.13 Κατασκευή 
πλυντηρίων ρούχων και 
στεγνωτηρίων ρούχων, 
οικιακού τύπου

Κατασκευή πλυντηρίων ρούχων και στεγνωτηρίων ρούχων, 
οικιακού τύπου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.1 Κατασκευή 
ψυγείων και 
καταψυκτών· 
πλυντηρίων· ηλεκτρικών 
κουβερτών· ανεμιστήρων

27.51.14 Κατασκευή 
ηλεκτρικών κουβερτών Κατασκευή ηλεκτρικών κουβερτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.1 Κατασκευή 
ψυγείων και 
καταψυκτών· 
πλυντηρίων· ηλεκτρικών 
κουβερτών· ανεμιστήρων

27.51.15 Κατασκευή 
ανεμιστήρων και 
απορροφητήρων 
εξαγωγής ή 
ανακύκλωσης του αέρα, 
οικιακού τύπου

Κατασκευή ανεμιστήρων και απορροφητήρων εξαγωγής ή 
ανακύκλωσης του αέρα, οικιακού τύπου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή 
οικιακών συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

27.51.2 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.2 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

27.51.21 Κατασκευή 
ηλεκτρομηχανικών 
οικιακών συσκευών, με 
ενσωματωμένο 
ηλεκτρικό κινητήρα

Κατασκευή ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με 
ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.2 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

27.51.22 Κατασκευή 
ξυριστικών, 
αποτριχωτικών και 
κουρευτικών συσκευών, 
με ενσωματωμένο 
ηλεκτρικό κινητήρα

Κατασκευή ξυριστικών, αποτριχωτικών και κουρευτικών 
συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.2 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

27.51.23 Κατασκευή 
ηλεκτροθερμικών 
συσκευών κομμωτικής ή 
στεγνωτήρων χεριών· 
ηλεκτρικών σίδερων

Κατασκευή ηλεκτροθερμικών συσκευών κομμωτικής ή 
στεγνωτήρων χεριών· ηλεκτρικών σίδερων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.2 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

27.51.24 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτροθερμικών 
συσκευών

Κατασκευή άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.2 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

27.51.24 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτροθερμικών 
συσκευών

27.51.24.01 Κατασκευή 
ηλιακών 
θερμοσίφωνων, 
ηλεκτρικών

Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, ηλεκτρικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.2 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

27.51.25 Κατασκευή 
ηλεκτρικών θερμαντήρων 
νερού, στιγμιαίων ή 
θερμοσυσσώρευσης και 
θερμαντήρων 
εμβάπτισης

Κατασκευή ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή 
θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.2 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

27.51.26 Κατασκευή 
ηλεκτρικών συσκευών 
θέρμανσης κλειστών 
χώρων και εδάφους

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων 
και εδάφους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.2 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

27.51.27 Κατασκευή 
φούρνων μικροκυμάτων Κατασκευή φούρνων μικροκυμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.2 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

27.51.28 Κατασκευή 
άλλων φούρνων· 
κουζινών, πλακών 
(ματιών) μαγειρέματος, 
καμινέτων· σχαρών 
μαγειρέματος, 
ψηστιέρων, ηλεκτρικών

Κατασκευή άλλων φούρνων· κουζινών, πλακών (ματιών) 
μαγειρέματος, καμινέτων· σχαρών μαγειρέματος, ψηστιέρων, 
ηλεκτρικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.2 Κατασκευή 
άλλων ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών 
π.δ.κ.α.

27.51.29 Κατασκευή 
ηλεκτρικών θερμαντικών 
αντιστάσεων

Κατασκευή ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή 
οικιακών συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

27.51.3 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.3 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

27.51.30 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή 
οικιακών συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

27.51.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.51 Κατασκευή 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.51.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

27.51.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή 
οικιακών συσκευών

27.52 Κατασκευή 
μη ηλεκτρικών 
οικιακών 
συσκευών

Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή 
οικιακών συσκευών

27.52 Κατασκευή 
μη ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

27.52.1 Κατασκευή 
οικιακού εξοπλισμού 
μαγειρέματος και 
θέρμανσης, μη 
ηλεκτρικού

Κατασκευή οικιακού εξοπλισμού μαγειρέματος και 
θέρμανσης, μη ηλεκτρικού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.52 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.52.1 Κατασκευή 
οικιακού εξοπλισμού 
μαγειρέματος και 
θέρμανσης, μη 
ηλεκτρικού

27.52.12 Κατασκευή 
άλλων οικιακών 
συσκευών, για αέρια 
καύσιμα ή για αέρια και 
για άλλα καύσιμα, για 
υγρά καύσιμα ή για 
στερεά καύσιμα

Κατασκευή άλλων οικιακών συσκευών, για αέρια καύσιμα ή για 
αέρια και για άλλα καύσιμα, για υγρά καύσιμα ή για στερεά 
καύσιμα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.52 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.52.1 Κατασκευή 
οικιακού εξοπλισμού 
μαγειρέματος και 
θέρμανσης, μη ηλεκτρικού

27.52.12 Κατασκευή 
άλλων οικιακών 
συσκευών, για αέρια 
καύσιμα ή για αέρια και για 
άλλα καύσιμα, για υγρά 
καύσιμα ή για στερεά 
καύσιμα

27.52.12.01 Κατασκευή 
οικιακών συσκευών 
υγραέριου

Κατασκευή οικιακών συσκευών υγραέριου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.52 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.52.1 Κατασκευή 
οικιακού εξοπλισμού 
μαγειρέματος και 
θέρμανσης, μη ηλεκτρικού

27.52.13 Κατασκευή 
θερμαντήρων αέρα ή 
διανεμητών θερμού αέρα 
π.δ.κ.α., από σίδηρο ή 
χάλυβα, μη ηλεκτρικών

27.52.13.01 Κατασκευή 
θερμαστρών 
πετρελαίου

Κατασκευή θερμαστρών πετρελαίου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.52 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.52.1 Κατασκευή 
οικιακού εξοπλισμού 
μαγειρέματος και 
θέρμανσης, μη ηλεκτρικού

27.52.13 Κατασκευή 
θερμαντήρων αέρα ή 
διανεμητών θερμού αέρα 
π.δ.κ.α., από σίδηρο ή 
χάλυβα, μη ηλεκτρικών

27.52.13.02 Κατασκευή 
θερμαστρών στερεών ή 
υγρών καυσίμων

Κατασκευή θερμαστρών στερεών ή υγρών καυσίμων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.52 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.52.1 Κατασκευή 
οικιακού εξοπλισμού 
μαγειρέματος και 
θέρμανσης, μη 
ηλεκτρικού

27.52.14 Κατασκευή 
θερμαντήρων νερού, 
στιγμιαίων ή 
θερμοσυσσώρευσης, μη 
ηλεκτρικών

Κατασκευή θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή 
θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.52 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.52.1 Κατασκευή 
οικιακού εξοπλισμού 
μαγειρέματος και 
θέρμανσης, μη ηλεκτρικού

27.52.14 Κατασκευή 
θερμαντήρων νερού, 
στιγμιαίων ή 
θερμοσυσσώρευσης, μη 
ηλεκτρικών

27.52.14.01 Κατασκευή 
ηλιακών 
θερμοσίφωνων, μη 
ηλεκτρικών

Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, μη ηλεκτρικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή 
οικιακών συσκευών

27.52 Κατασκευή 
μη ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

27.52.2 Κατασκευή 
μερών θερμαστρών, 
κουζινών, συσκευών 
για το ζέσταμα 
φαγητών και μερών 
παρόμοιων μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

Κατασκευή μερών θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για 
το ζέσταμα φαγητών και μερών παρόμοιων μη 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.52 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.52.2 Κατασκευή 
μερών θερμαστρών, 
κουζινών, συσκευών για 
το ζέσταμα φαγητών και 
μερών παρόμοιων μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.52.20 Κατασκευή 
μερών θερμαστρών, 
κουζινών, συσκευών για 
το ζέσταμα φαγητών και 
μερών παρόμοιων μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

Κατασκευή μερών θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το 
ζέσταμα φαγητών και μερών παρόμοιων μη ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή 
οικιακών συσκευών

27.52 Κατασκευή 
μη ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

27.52.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών 
συσκευών

27.52 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.52.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.52.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.1 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού και μερών 
του

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού και μερών του

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.1 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού 
και μερών του

27.90.11 Κατασκευή 
ηλεκτρικών μηχανών και 
συσκευών που έχουν 
χωριστές λειτουργίες

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών που έχουν 
χωριστές λειτουργίες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.1 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού 
και μερών του

27.90.12 Κατασκευή 
ηλεκτρικών μονωτήρων· 
μονωτικών εξαρτημάτων 
για ηλεκτρικές μηχανές ή 
εξοπλισμό· αγωγών 
ηλεκτρικών καλωδίων

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτήρων· μονωτικών εξαρτημάτων 
για ηλεκτρικές μηχανές ή εξοπλισμό· αγωγών ηλεκτρικών 
καλωδίων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.2 Κατασκευή 
ενδεικτικών οθονών 
υγρού κρυστάλλου ή 
διόδου εκπομπής 
φωτός· ηλεκτρικών 
μονάδων ακουστικής 
ή οπτικής 
προειδοποίησης

Κατασκευή ενδεικτικών οθονών υγρού κρυστάλλου ή 
διόδου εκπομπής φωτός· ηλεκτρικών μονάδων 
ακουστικής ή οπτικής προειδοποίησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.2 Κατασκευή 
ενδεικτικών οθονών 
υγρού κρυστάλλου ή 
διόδου εκπομπής 
φωτός· ηλεκτρικών 
μονάδων ακουστικής ή 
οπτικής προειδοποίησης

27.90.20 Κατασκευή 
ενδεικτικών οθονών 
υγρού κρυστάλλου ή 
διόδου εκπομπής 
φωτός· ηλεκτρικών 
μονάδων ακουστικής ή 
οπτικής προειδοποίησης

Κατασκευή ενδεικτικών οθονών υγρού κρυστάλλου ή διόδου 
εκπομπής φωτός· ηλεκτρικών μονάδων ακουστικής ή οπτικής 
προειδοποίησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.3 Κατασκευή 
εργαλείων για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση και 
θερμοσυγκόλληση με 
ηλεκτρικό ρεύμα και 
μηχανών και 
συσκευών για 
επιφανειακή βαφή και 
θερμό ψεκασμό

Κατασκευή εργαλείων για μαλακή συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση και θερμοσυγκόλληση με ηλεκτρικό ρεύμα 
και μηχανών και συσκευών για επιφανειακή βαφή και 
θερμό ψεκασμό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.3 Κατασκευή 
εργαλείων για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση και 
θερμοσυγκόλληση με 
ηλεκτρικό ρεύμα και 
μηχανών και συσκευών 
για επιφανειακή βαφή και 
θερμό ψεκασμό

27.90.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
μηχανημάτων και 
συσκευών για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση ή 
θερμοσυγκόλληση· 
ηλεκτρικών μηχανών και 
συσκευών για θερμό 
ψεκασμό μετάλλων ή 
συμπυκνωμένων 
μεταλλικών καρβιδίων

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· 
ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών για θερμό ψεκασμό 
μετάλλων ή συμπυκνωμένων μεταλλικών καρβιδίων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.3 Κατασκευή 
εργαλείων για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση και 
θερμοσυγκόλληση με 
ηλεκτρικό ρεύμα και 
μηχανών και συσκευών 
για επιφανειακή βαφή και 
θερμό ψεκασμό

27.90.32 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
μηχανημάτων και 
συσκευών για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση ή 
θερμοσυγκόλληση· 
ηλεκτρικών μηχανών και 
συσκευών για θερμό 
ψεκασμό μετάλλων ή 
συμπυκνωμένων 
μεταλλικών καρβιδίων

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για 
μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· 
ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών για θερμό ψεκασμό 
μετάλλων ή συμπυκνωμένων μεταλλικών καρβιδίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.3 Κατασκευή 
εργαλείων για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση και 
θερμοσυγκόλληση με 
ηλεκτρικό ρεύμα και 
μηχανών και συσκευών 
για επιφανειακή βαφή και 
θερμό ψεκασμό

27.90.33 Κατασκευή 
μερών άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού· ηλεκτρικών 
μερών μηχανημάτων ή 
συσκευών π.δ.κ.α.

Κατασκευή μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού· ηλεκτρικών 
μερών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.4 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού π.δ.κ.α. 
(συμπεριλαμβανομέν
ων των 
ηλεκτρομαγνητών· 
ηλεκτρομαγνητικών 
συζεύξεων και 
φρένων· 
ηλεκτρομαγνητικών 
ανυψωτικών 
κεφαλών· ηλεκτρικών 
επιταχυντών 
σωματιδίων· 
ηλεκτρικών 
γεννητριών σημάτων) 

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομαγνητών· 
ηλεκτρομαγνητικών συζεύξεων και φρένων· 
ηλεκτρομαγνητικών ανυψωτικών κεφαλών· ηλεκτρικών 
επιταχυντών σωματιδίων· ηλεκτρικών γεννητριών 
σημάτων) 
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.4 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού 
π.δ.κ.α. 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρομαγνητών· 
ηλεκτρομαγνητικών 
συζεύξεων και φρένων· 
ηλεκτρομαγνητικών 
ανυψωτικών κεφαλών· 
ηλεκτρικών επιταχυντών 
σωματιδίων· ηλεκτρικών 
γεννητριών σημάτων) 

27.90.40 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού π.δ.κ.α. 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρομαγνητών· 
ηλεκτρομαγνητικών 
συζεύξεων και φρένων· 
ηλεκτρομαγνητικών 
ανυψωτικών κεφαλών· 
ηλεκτρικών επιταχυντών 
σωματιδίων· ηλεκτρικών 
γεννητριών σημάτων)

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομαγνητών· 
ηλεκτρομαγνητικών συζεύξεων και φρένων· ηλεκτρομαγνητικών 
ανυψωτικών κεφαλών· ηλεκτρικών επιταχυντών σωματιδίων· 
ηλεκτρικών γεννητριών σημάτων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.5 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
πυκνωτών

Κατασκευή ηλεκτρικών πυκνωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.5 Κατασκευή 
ηλεκτρικών πυκνωτών

27.90.51 Κατασκευή 
σταθερών πυκνωτών για 
κυκλώματα των 50/60 Hz 
με διεκπεραιωτική 
ικανότητα αέργου ισχύος 
>= 0,5 kvar

Κατασκευή σταθερών πυκνωτών για κυκλώματα των 50/60 Hz 
με διεκπεραιωτική ικανότητα αέργου ισχύος >= 0,5 kvar

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.5 Κατασκευή 
ηλεκτρικών πυκνωτών

27.90.52 Κατασκευή 
άλλων σταθερών 
πυκνωτών

Κατασκευή άλλων σταθερών πυκνωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.5 Κατασκευή 
ηλεκτρικών πυκνωτών

27.90.53 Κατασκευή 
μεταβλητών ή 
ρυθμιζόμενων 
(αυτόματων) πυκνωτών

Κατασκευή μεταβλητών ή ρυθμιζόμενων (αυτόματων) 
πυκνωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.6 Κατασκευή 
ηλεκτρικών 
αντιστάσεων, εκτός 
των θερμαντικών 
αντιστάσεων

Κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων, εκτός των 
θερμαντικών αντιστάσεων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.6 Κατασκευή 
ηλεκτρικών αντιστάσεων, 
εκτός των θερμαντικών 
αντιστάσεων

27.90.60 Κατασκευή 
ηλεκτρικών αντιστάσεων, 
εκτός των θερμαντικών 
αντιστάσεων

Κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων, εκτός των θερμαντικών 
αντιστάσεων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.7 Κατασκευή 
ηλεκτρικού 
εξοπλισμού 
σηματοδότησης, 
ασφάλειας ή ελέγχου 
της κυκλοφορίας για 
σιδηροδρόμους, 
τροχιοδρόμους, 
δρόμους, εσωτερικές 
υδάτινες οδούς, 
χώρους στάθμευσης, 
εγκαταστάσεις 
λιμένων ή 
αερολιμένων

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης, 
ασφάλειας ή ελέγχου της κυκλοφορίας για 
σιδηροδρόμους, τροχιοδρόμους, δρόμους, εσωτερικές 
υδάτινες οδούς, χώρους στάθμευσης, εγκαταστάσεις 
λιμένων ή αερολιμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.7 Κατασκευή 
ηλεκτρικού εξοπλισμού 
σηματοδότησης, 
ασφάλειας ή ελέγχου της 
κυκλοφορίας για 
σιδηροδρόμους, 
τροχιοδρόμους, 
δρόμους, εσωτερικές 
υδάτινες οδούς, χώρους 
στάθμευσης, 
εγκαταστάσεις λιμένων ή 
αερολιμένων

27.90.70 Κατασκευή 
ηλεκτρικού εξοπλισμού 
σηματοδότησης, 
ασφάλειας ή ελέγχου της 
κυκλοφορίας για 
σιδηροδρόμους, 
τροχιοδρόμους, 
δρόμους, εσωτερικές 
υδάτινες οδούς, χώρους 
στάθμευσης, 
εγκαταστάσεις λιμένων ή 
αερολιμένων

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης, ασφάλειας 
ή ελέγχου της κυκλοφορίας για σιδηροδρόμους, 
τροχιοδρόμους, δρόμους, εσωτερικές υδάτινες οδούς, χώρους 
στάθμευσης, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.8 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
πυκνωτών, 
αντιστάσεων, 
ροοστατών και 
ποτενσιόμετρων

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών πυκνωτών, αντιστάσεων, 
ροοστατών και ποτενσιόμετρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.8 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
πυκνωτών, αντιστάσεων, 
ροοστατών και 
ποτενσιόμετρων

27.90.81 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
πυκνωτών

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών πυκνωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.8 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
πυκνωτών, αντιστάσεων, 
ροοστατών και 
ποτενσιόμετρων

27.90.82 Κατασκευή 
μερών ηλεκτρικών 
αντιστάσεων, ροοστατών 
και ποτενσιόμετρων

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών αντιστάσεων, ροοστατών και 
ποτενσιόμετρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής άλλου 
ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
27. Κατασκευή 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού

27.9 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

27.90.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση 
τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και 
δικύκλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.1 Κατασκευή 
κινητήρων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

Κατασκευή κινητήρων, με εξαίρεση τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.1 Κατασκευή 
κινητήρων, με εξαίρεση 
τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων 
και δικύκλων

28.11.11 Κατασκευή 
εξωλέμβιων κινητήρων 
για θαλάσσια προώθηση

Κατασκευή εξωλέμβιων κινητήρων για θαλάσσια προώθηση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.1 Κατασκευή 
κινητήρων, με εξαίρεση 
τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων 
και δικύκλων

28.11.12 Κατασκευή 
κινητήρων για θαλάσσια 
προώθηση, στους 
οποίους η ανάφλεξη 
γίνεται με ηλεκτρικό 
σπινθήρα· άλλων 
κινητήρων

Κατασκευή κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, στους οποίους 
η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα· άλλων κινητήρων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.1 Κατασκευή 
κινητήρων, με εξαίρεση 
τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων 
και δικύκλων

28.11.13 Κατασκευή 
άλλων εμβολοφόρων 
κινητήρων εσωτερικής 
καύσης, στους οποίους η 
ανάφλεξη γίνεται με 
συμπίεση

Κατασκευή άλλων εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής 
καύσης, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.2 Κατασκευή 
στροβίλων Κατασκευή στροβίλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.2 Κατασκευή 
στροβίλων

28.11.21 Κατασκευή 
ατμοστροβίλων κάθε 
είδους

Κατασκευή ατμοστροβίλων κάθε είδους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.2 Κατασκευή 
στροβίλων

28.11.22 Κατασκευή 
υδραυλικών στροβίλων 
και υδραυλικών τροχών

Κατασκευή υδραυλικών στροβίλων και υδραυλικών τροχών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.2 Κατασκευή 
στροβίλων

28.11.23 Κατασκευή 
αεριοστροβίλων, εκτός 
των στροβιλοκινητήρων 
και των 
ελικοστροβιλοκινητήρων

Κατασκευή αεριοστροβίλων, εκτός των στροβιλοκινητήρων και 
των ελικοστροβιλοκινητήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.2 Κατασκευή 
στροβίλων

28.11.24 Κατασκευή 
ανεμογεννητριών Κατασκευή ανεμογεννητριών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.3 Κατασκευή 
μερών στροβίλων Κατασκευή μερών στροβίλων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.3 Κατασκευή 
μερών στροβίλων

28.11.31 Κατασκευή 
μερών ατμοστροβίλων 
κάθε είδους

Κατασκευή μερών ατμοστροβίλων κάθε είδους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.3 Κατασκευή 
μερών στροβίλων

28.11.32 Κατασκευή 
μερών υδραυλικών 
στροβίλων, υδραυλικών 
τροχών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ρυθμιστών

Κατασκευή μερών υδραυλικών στροβίλων, υδραυλικών 
τροχών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.3 Κατασκευή 
μερών στροβίλων

28.11.33 Κατασκευή 
μερών αεριοστροβίλων, 
εκτός των 
στροβιλοκινητήρων και 
των 
ελικοστροβιλοκινητήρων

Κατασκευή μερών αεριοστροβίλων, εκτός των 
στροβιλοκινητήρων και των ελικοστροβιλοκινητήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.4 Κατασκευή 
μερών κινητήρων Κατασκευή μερών κινητήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.4 Κατασκευή 
μερών κινητήρων

28.11.41 Κατασκευή 
μερών κινητήρων 
εσωτερικής καύσης 
στους οποίους η 
ανάφλεξη γίνεται με 
σπινθηριστή, εκτός από 
μέρη για κινητήρες 
αεροσκαφών

Κατασκευή μερών κινητήρων εσωτερικής καύσης στους 
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, εκτός από μέρη για 
κινητήρες αεροσκαφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.4 Κατασκευή 
μερών κινητήρων

28.11.42 Κατασκευή 
μερών άλλων κινητήρων 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή μερών άλλων κινητήρων π.δ.κ.α.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους 
κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.11 Κατασκευή 
κινητήρων και 
στροβίλων, με 
εξαίρεση τους 
κινητήρες 
αεροσκαφών, 
οχημάτων και 
δικύκλων

28.11.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κινητήρων 
και στροβίλων, με 
εξαίρεση τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων 
και δικύκλων

28.11.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κινητήρων 
και στροβίλων, με 
εξαίρεση τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων 
και δικύκλων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους 
κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών 
και συμπιεστών

Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.1 Κατασκευή 
αντλιών για υγρά· 
ανυψωτών υγρών

Κατασκευή αντλιών για υγρά· ανυψωτών υγρών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.1 Κατασκευή 
αντλιών για υγρά· 
ανυψωτών υγρών

28.13.11 Κατασκευή 
αντλιών για καύσιμα, 
λιπαντικά, ψυκτικά μέσα 
και σκυρόδεμα

Κατασκευή αντλιών για καύσιμα, λιπαντικά, ψυκτικά μέσα και 
σκυρόδεμα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.1 Κατασκευή 
αντλιών για υγρά· 
ανυψωτών υγρών

28.13.12 Κατασκευή 
άλλων παλινδρομικών 
αντλιών εκτόπισης για 
υγρά

Κατασκευή άλλων παλινδρομικών αντλιών εκτόπισης για υγρά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.1 Κατασκευή 
αντλιών για υγρά· 
ανυψωτών υγρών

28.13.13 Κατασκευή 
άλλων περιστροφικών 
αντλιών εκτόπισης για 
υγρά

Κατασκευή άλλων περιστροφικών αντλιών εκτόπισης για υγρά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.1 Κατασκευή 
αντλιών για υγρά· 
ανυψωτών υγρών

28.13.14 Κατασκευή 
άλλων φυγοκεντρικών 
αντλιών για υγρά· άλλων 
αντλιών

Κατασκευή άλλων φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά· άλλων 
αντλιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.2 Κατασκευή 
αεραντλιών ή αντλιών 
κενού· 
αεροσυμπιεστών και 
άλλων 
αεριοσυμπιεστών

Κατασκευή αεραντλιών ή αντλιών κενού· 
αεροσυμπιεστών και άλλων αεριοσυμπιεστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.2 Κατασκευή 
αεραντλιών ή αντλιών 
κενού· αεροσυμπιεστών 
και άλλων 
αεριοσυμπιεστών

28.13.21 Κατασκευή 
αντλιών κενού Κατασκευή αντλιών κενού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.2 Κατασκευή 
αεραντλιών ή αντλιών 
κενού· αεροσυμπιεστών 
και άλλων 
αεριοσυμπιεστών

28.13.22 Κατασκευή 
χειροκίνητων ή 
ποδοκίνητων αεραντλιών

Κατασκευή χειροκίνητων ή ποδοκίνητων αεραντλιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.2 Κατασκευή 
αεραντλιών ή αντλιών 
κενού· αεροσυμπιεστών 
και άλλων 
αεριοσυμπιεστών

28.13.23 Κατασκευή 
συμπιεστών για ψυκτικό 
εξοπλισμό

Κατασκευή συμπιεστών για ψυκτικό εξοπλισμό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.2 Κατασκευή 
αεραντλιών ή αντλιών 
κενού· αεροσυμπιεστών 
και άλλων 
αεριοσυμπιεστών

28.13.24 Κατασκευή 
αεροσυμπιεστών 
στερεωμένων σε 
τροχοφόρο σκελετό για 
ρυμούλκηση

Κατασκευή αεροσυμπιεστών στερεωμένων σε τροχοφόρο 
σκελετό για ρυμούλκηση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.2 Κατασκευή 
αεραντλιών ή αντλιών 
κενού· αεροσυμπιεστών 
και άλλων 
αεριοσυμπιεστών

28.13.25 Κατασκευή 
στροβιλοσυμπιεστών Κατασκευή στροβιλοσυμπιεστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.2 Κατασκευή 
αεραντλιών ή αντλιών 
κενού· αεροσυμπιεστών 
και άλλων 
αεριοσυμπιεστών

28.13.26 Κατασκευή 
παλινδρομικών 
συμπιεστών 
μετατόπισης

Κατασκευή παλινδρομικών συμπιεστών μετατόπισης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.2 Κατασκευή 
αεραντλιών ή αντλιών 
κενού· αεροσυμπιεστών 
και άλλων 
αεριοσυμπιεστών

28.13.27 Κατασκευή 
περιστροφικών 
συμπιεστών 
μετατόπισης, 
μονοαξονικών ή 
πολυαξονικών

Κατασκευή περιστροφικών συμπιεστών μετατόπισης, 
μονοαξονικών ή πολυαξονικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.2 Κατασκευή 
αεραντλιών ή αντλιών 
κενού· αεροσυμπιεστών 
και άλλων 
αεριοσυμπιεστών

28.13.28 Κατασκευή 
άλλων συμπιεστών Κατασκευή άλλων συμπιεστών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.3 Κατασκευή 
μερών αντλιών και 
συμπιεστών

Κατασκευή μερών αντλιών και συμπιεστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.3 Κατασκευή 
μερών αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.31 Κατασκευή 
μερών αντλιών· μερών 
ανυψωτών υγρών

Κατασκευή μερών αντλιών· μερών ανυψωτών υγρών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.3 Κατασκευή 
μερών αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.32 Κατασκευή 
μερών αεραντλιών ή 
αντλιών κενού, 
αεροσυμπιεστών ή 
αεριοσυμπιεστών, 
ανεμιστήρων, 
απορροφητήρων

Κατασκευή μερών αεραντλιών ή αντλιών κενού, 
αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών, ανεμιστήρων, 
απορροφητήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
αντλιών και 
συμπιεστών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων αντλιών και συμπιεστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.13 Κατασκευή 
άλλων αντλιών και 
συμπιεστών

28.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
αντλιών και συμπιεστών

28.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
αντλιών και συμπιεστών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων αντλιών και συμπιεστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.14 Κατασκευή 
άλλων ειδών 
κρουνοποιίας και 
βαλβίδων

Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και 
βαλβίδων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.14 Κατασκευή 
άλλων ειδών 
κρουνοποιίας και 
βαλβίδων

28.14.1 Κατασκευή 
στροφίγγων, 
κανουλών, βαλβίδων 
(δικλείδων) και 
παρόμοιων συσκευών 
για σωληνώσεις, 
λέβητες, βυτία, 
βαρέλια ή παρόμοια 
δοχεία

Κατασκευή στροφίγγων, κανουλών, βαλβίδων 
(δικλείδων) και παρόμοιων συσκευών για σωληνώσεις, 
λέβητες, βυτία, βαρέλια ή παρόμοια δοχεία
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.14 Κατασκευή 
άλλων ειδών 
κρουνοποιίας και 
βαλβίδων

28.14.1 Κατασκευή 
στροφίγγων, κανουλών, 
βαλβίδων (δικλείδων) και 
παρόμοιων συσκευών 
για σωληνώσεις, 
λέβητες, βυτία, βαρέλια ή 
παρόμοια δοχεία

28.14.11 Κατασκευή 
βαλβίδων (δικλείδων) 
μείωσης της πίεσης, 
δικλείδων ελέγχου, 
ρυθμιστικών και 
ασφαλιστικών δικλείδων

Κατασκευή βαλβίδων (δικλείδων) μείωσης της πίεσης, 
δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.14 Κατασκευή 
άλλων ειδών 
κρουνοποιίας και 
βαλβίδων

28.14.1 Κατασκευή 
στροφίγγων, κανουλών, 
βαλβίδων (δικλείδων) και 
παρόμοιων συσκευών 
για σωληνώσεις, 
λέβητες, βυτία, βαρέλια ή 
παρόμοια δοχεία

28.14.12 Κατασκευή 
στροφίγγων, κανουλών, 
βαλβίδων (δικλείδων) για 
νεροχύτες, νιπτήρες, 
μπιντέδες, καζανάκια, 
μπανιέρες και παρόμοια 
είδη· βαλβίδων 
(δικλείδων) σωμάτων 
καλοριφέρ κεντρικής 
θέρμανσης

Κατασκευή στροφίγγων, κανουλών, βαλβίδων (δικλείδων) για 
νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και 
παρόμοια είδη· βαλβίδων (δικλείδων) σωμάτων καλοριφέρ 
κεντρικής θέρμανσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.14 Κατασκευή 
άλλων ειδών 
κρουνοποιίας και 
βαλβίδων

28.14.1 Κατασκευή 
στροφίγγων, κανουλών, 
βαλβίδων (δικλείδων) και 
παρόμοιων συσκευών 
για σωληνώσεις, 
λέβητες, βυτία, βαρέλια ή 
παρόμοια δοχεία

28.14.13 Κατασκευή 
βαλβίδων (δικλείδων) 
ελέγχου λειτουργίας, 
δικλείδων εισόδου, 
σφαιρικών και άλλων 
δικλείδων

Κατασκευή βαλβίδων (δικλείδων) ελέγχου λειτουργίας, 
δικλείδων εισόδου, σφαιρικών και άλλων δικλείδων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.14 Κατασκευή 
άλλων ειδών 
κρουνοποιίας και 
βαλβίδων

28.14.2 Κατασκευή 
μερών στροφίγγων 
και βαλβίδων 
(δικλείδων) και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή μερών στροφίγγων και βαλβίδων 
(δικλείδων) και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.14 Κατασκευή 
άλλων ειδών 
κρουνοποιίας και 
βαλβίδων

28.14.2 Κατασκευή 
μερών στροφίγγων και 
βαλβίδων (δικλείδων) και 
παρόμοιων ειδών

28.14.20 Κατασκευή 
μερών στροφίγγων και 
βαλβίδων (δικλείδων) και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή μερών στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) και 
παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.14 Κατασκευή 
άλλων ειδών 
κρουνοποιίας και 
βαλβίδων

28.14.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
στροφίγγων και 
βαλβίδων (δικλείδων)

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων στροφίγγων και βαλβίδων 
(δικλείδων)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.14 Κατασκευή 
άλλων ειδών 
κρουνοποιίας και 
βαλβίδων

28.14.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
στροφίγγων και 
βαλβίδων (δικλείδων)

28.14.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
στροφίγγων και 
βαλβίδων (δικλείδων)

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, 
οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης 
κίνησης, 
στοιχείων 
οδοντωτών 
τροχών και 
μετάδοσης 
κίνησης

Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών 
και μετάδοσης κίνησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, 
οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης 
κίνησης, στοιχείων 
οδοντωτών τροχών 
και μετάδοσης 
κίνησης

28.15.1 Κατασκευή 
σφαιρικών και 
κυλινδρικών εδράνων 
κύλισης (ρουλεμάν - 
τριβέων)

Κατασκευή σφαιρικών και κυλινδρικών εδράνων 
κύλισης (ρουλεμάν - τριβέων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μετάδοσης κίνησης

28.15.1 Κατασκευή 
σφαιρικών και 
κυλινδρικών εδράνων 
κύλισης (ρουλεμάν - 
τριβέων)

28.15.10 Κατασκευή 
σφαιρικών και 
κυλινδρικών εδράνων 
κύλισης (ρουλεμάν - 
τριβέων)

Κατασκευή σφαιρικών και κυλινδρικών εδράνων κύλισης 
(ρουλεμάν - τριβέων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, 
οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης 
κίνησης, στοιχείων 
οδοντωτών τροχών 
και μετάδοσης 
κίνησης

28.15.2 Κατασκευή 
άλλων εδράνων 
κύλισης (τριβέων), 
οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης της 
κίνησης (γραναζιών), 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μηχανισμών 
μετάδοσης της 
κίνησης

Κατασκευή άλλων εδράνων κύλισης (τριβέων), 
οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης 
(γραναζιών), στοιχείων οδοντωτών τροχών και 
μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μετάδοσης κίνησης

28.15.2 Κατασκευή 
άλλων εδράνων κύλισης 
(τριβέων), οδοντωτών 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης (γραναζιών), 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μηχανισμών 
μετάδοσης της κίνησης

28.15.22 Κατασκευή 
αξόνων μετάδοσης της 
κίνησης 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
εκκεντροφόροι και οι 
στροφαλοφόροι άξονες) 
και στροφάλων 
(μανιβέλων)

Κατασκευή αξόνων μετάδοσης της κίνησης 
(συμπεριλαμβάνονται οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι 
άξονες) και στροφάλων (μανιβέλων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μετάδοσης κίνησης

28.15.2 Κατασκευή 
άλλων εδράνων κύλισης 
(τριβέων), οδοντωτών 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης (γραναζιών), 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μηχανισμών 
μετάδοσης της κίνησης

28.15.23 Κατασκευή 
περικαλυμμάτων 
εδράνων και χιτωνίων 
τριβέων

Κατασκευή περικαλυμμάτων εδράνων και χιτωνίων τριβέων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μετάδοσης κίνησης

28.15.2 Κατασκευή 
άλλων εδράνων κύλισης 
(τριβέων), οδοντωτών 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης (γραναζιών), 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μηχανισμών 
μετάδοσης της κίνησης

28.15.24 Κατασκευή 
οδοντωτών τροχών και 
συστημάτων οδοντωτών 
τροχών· ένσφαιρων ή 
κυλινδρικών κοχλιωτών 
αξόνων· κιβωτίων 
ταχυτήτων και άλλων 
διατάξεων αλλαγής 
ταχύτητας

Κατασκευή οδοντωτών τροχών και συστημάτων οδοντωτών 
τροχών· ένσφαιρων ή κυλινδρικών κοχλιωτών αξόνων· 
κιβωτίων ταχυτήτων και άλλων διατάξεων αλλαγής ταχύτητας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μετάδοσης κίνησης

28.15.2 Κατασκευή 
άλλων εδράνων κύλισης 
(τριβέων), οδοντωτών 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης (γραναζιών), 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μηχανισμών 
μετάδοσης της κίνησης

28.15.25 Κατασκευή 
σφονδύλων και 
τροχαλιών 
(συμπεριλαμβάνονται τα 
σύσπαστα)

Κατασκευή σφονδύλων και τροχαλιών (συμπεριλαμβάνονται τα 
σύσπαστα)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μετάδοσης κίνησης

28.15.2 Κατασκευή 
άλλων εδράνων κύλισης 
(τριβέων), οδοντωτών 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης (γραναζιών), 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μηχανισμών 
μετάδοσης της κίνησης

28.15.26 Κατασκευή 
συμπλεκτών και 
συζευκτήρων αξόνων 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
καθολικές αρθρώσεις)

Κατασκευή συμπλεκτών και συζευκτήρων αξόνων 
(συμπεριλαμβάνονται οι καθολικές αρθρώσεις)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, 
οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης 
κίνησης, στοιχείων 
οδοντωτών τροχών 
και μετάδοσης 
κίνησης

28.15.3 Κατασκευή 
μερών εδράνων 
κύλισης (τριβέων), 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μηχανισμών 
μετάδοσης της 
κίνησης

Κατασκευή μερών εδράνων κύλισης (τριβέων), 
στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών 
μετάδοσης της κίνησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μετάδοσης κίνησης

28.15.3 Κατασκευή 
μερών εδράνων κύλισης 
(τριβέων), στοιχείων 
οδοντωτών τροχών και 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης

28.15.31 Κατασκευή 
σφαιρών, βελονών και 
κυλίνδρων· μερών 
ένσφαιρων τριβέων ή 
κυλινδροτριβέων

Κατασκευή σφαιρών, βελονών και κυλίνδρων· μερών 
ένσφαιρων τριβέων ή κυλινδροτριβέων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μετάδοσης κίνησης

28.15.3 Κατασκευή 
μερών εδράνων κύλισης 
(τριβέων), στοιχείων 
οδοντωτών τροχών και 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης

28.15.32 Κατασκευή 
μερών αρθρωτών 
αλυσίδων από σίδηρο ή 
χάλυβα

Κατασκευή μερών αρθρωτών αλυσίδων από σίδηρο ή χάλυβα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μετάδοσης κίνησης

28.15.3 Κατασκευή 
μερών εδράνων κύλισης 
(τριβέων), στοιχείων 
οδοντωτών τροχών και 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης

28.15.39 Κατασκευή 
μερών τριβέων και 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης π.δ.κ.α.

Κατασκευή μερών τριβέων και μηχανισμών μετάδοσης της 
κίνησης π.δ.κ.α.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, 
οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης 
κίνησης, στοιχείων 
οδοντωτών τροχών 
και μετάδοσης 
κίνησης

28.15.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής τριβέων 
(ρουλεμάν), 
οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης της 
κίνησης (γραναζιών), 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μηχανισμών 
μετάδοσης της 
κίνησης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής τριβέων (ρουλεμάν), οδοντωτών 
μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης (γραναζιών), 
στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών 
μετάδοσης της κίνησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.15 Κατασκευή 
τριβέων, οδοντωτών 
μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και 
μετάδοσης κίνησης

28.15.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής τριβέων 
(ρουλεμάν), οδοντωτών 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης (γραναζιών), 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μηχανισμών 
μετάδοσης της κίνησης

28.15.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής τριβέων 
(ρουλεμάν), οδοντωτών 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης (γραναζιών), 
στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μηχανισμών 
μετάδοσης της κίνησης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής τριβέων (ρουλεμάν), οδοντωτών μηχανισμών 
μετάδοσης της κίνησης (γραναζιών), στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

28.21 Κατασκευή 
φούρνων, 
κλιβάνων και 
καυστήρων

Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.21 Κατασκευή 
φούρνων, 
κλιβάνων και 
καυστήρων

28.21.1 Κατασκευή 
φούρνων και 
καυστήρων και μερών 
τους

Κατασκευή φούρνων και καυστήρων και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.21 Κατασκευή 
φούρνων, κλιβάνων 
και καυστήρων

28.21.1 Κατασκευή 
φούρνων και καυστήρων 
και μερών τους

28.21.11 Κατασκευή 
καυστήρων· μηχανικών 
θερμαστρών και 
εσχαρών· μηχανικών 
διατάξεων για την 
απομάκρυνση της 
στάχτης και παρόμοιων 
συσκευών

Κατασκευή καυστήρων· μηχανικών θερμαστρών και εσχαρών· 
μηχανικών διατάξεων για την απομάκρυνση της στάχτης και 
παρόμοιων συσκευών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.21 Κατασκευή 
φούρνων, κλιβάνων 
και καυστήρων

28.21.1 Κατασκευή 
φούρνων και καυστήρων 
και μερών τους

28.21.12 Κατασκευή 
βιομηχανικών και 
εργαστηριακών 
κλιβάνων και φούρνων, 
μη ηλεκτρικών, 
περιλαμβανομένων και 
των αποτεφρωτήρων, 
αλλά εξαιρουμένων των 
φούρνων αρτοποιίας

Κατασκευή βιομηχανικών και εργαστηριακών κλιβάνων και 
φούρνων, μη ηλεκτρικών, περιλαμβανομένων και των 
αποτεφρωτήρων, αλλά εξαιρουμένων των φούρνων αρτοποιίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.21 Κατασκευή 
φούρνων, κλιβάνων 
και καυστήρων

28.21.1 Κατασκευή 
φούρνων και καυστήρων 
και μερών τους

28.21.13 Κατασκευή 
βιομηχανικών η 
εργαστηριακών 
ηλεκτρικών κλιβάνων και 
φούρνων· επαγωγικού ή 
διηλεκτρικού θερμικού 
εξοπλισμού

Κατασκευή βιομηχανικών η εργαστηριακών ηλεκτρικών 
κλιβάνων και φούρνων· επαγωγικού ή διηλεκτρικού θερμικού 
εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.21 Κατασκευή 
φούρνων, κλιβάνων 
και καυστήρων

28.21.1 Κατασκευή 
φούρνων και καυστήρων 
και μερών τους

28.21.14 Κατασκευή 
μερών καυστήρων, 
κλιβάνων και φούρνων

Κατασκευή μερών καυστήρων, κλιβάνων και φούρνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.21 Κατασκευή 
φούρνων, 
κλιβάνων και 
καυστήρων

28.21.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής φούρνων, 
κλιβάνων και 
καυστήρων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.21 Κατασκευή 
φούρνων, κλιβάνων 
και καυστήρων

28.21.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής φούρνων, 
κλιβάνων και καυστήρων

28.21.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής φούρνων, 
κλιβάνων και καυστήρων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης 
φορτίων

Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης 
φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων 
και μερών του

Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων και μερών του

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων 
και μερών του

28.22.11 Κατασκευή 
πολύσπαστων και 
βαρούλκων π.δ.κ.α.

Κατασκευή πολύσπαστων και βαρούλκων π.δ.κ.α.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων 
και μερών του

28.22.12 Κατασκευή 
μηχανών ανέλκυσης στο 
στόμιο του φρέατος· 
βιντσιών ειδικά 
σχεδιασμένων για 
υπόγεια χρήση· άλλων 
βιντσιών· εργατών 
(μποτζεργατών)

Κατασκευή μηχανών ανέλκυσης στο στόμιο του φρέατος· 
βιντσιών ειδικά σχεδιασμένων για υπόγεια χρήση· άλλων 
βιντσιών· εργατών (μποτζεργατών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων 
και μερών του

28.22.13 Κατασκευή 
γρύλων· βαρούλκων που 
χρησιμοποιούνται για 
ανύψωση οχημάτων

Κατασκευή γρύλων· βαρούλκων που χρησιμοποιούνται για 
ανύψωση οχημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων 
και μερών του

28.22.14 Κατασκευή 
φορτωτήρων· γερανών· 
κινητών ανυψωτικών 
πλαισίων, 
γερανογεφυρών και 
γερανοφόρων οχημάτων 
κατασκευών

Κατασκευή φορτωτήρων· γερανών· κινητών ανυψωτικών 
πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων 
κατασκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων 
και μερών του

28.22.15 Κατασκευή 
περονοφόρων 
ανυψωτικών οχημάτων, 
άλλων οχημάτων 
κατασκευών· 
ελκυστήρων των τύπων 
που χρησιμοποιούνται 
σε αποβάθρες 
σιδηροδρομικών 
σταθμών

Κατασκευή περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, άλλων 
οχημάτων κατασκευών· ελκυστήρων των τύπων που 
χρησιμοποιούνται σε αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων 
και μερών του

28.22.16 Κατασκευή 
ανελκυστήρων, 
καδοφόρων βαρούλκων, 
κυλιόμενων σκαλών και 
κυλιόμενων διαδρόμων

Κατασκευή ανελκυστήρων, καδοφόρων βαρούλκων, 
κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων και 
μερών του

28.22.16 Κατασκευή 
ανελκυστήρων, 
καδοφόρων βαρούλκων, 
κυλιόμενων σκαλών και 
κυλιόμενων διαδρόμων

28.22.16.01 Κατασκευή 
ανελκυστήρων Κατασκευή ανελκυστήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων 
και μερών του

28.22.17 Κατασκευή 
ανυψωτήρων και 
ιμάντων μεταφοράς 
συνεχούς λειτουργίας, 
που λειτουργούν με 
πεπιεσμένο αέρα, για 
προϊόντα ή υλικά

Κατασκευή ανυψωτήρων και ιμάντων μεταφοράς συνεχούς 
λειτουργίας, που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα, για 
προϊόντα ή υλικά
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων 
και μερών του

28.22.18 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ανύψωσης, μετακίνησης, 
φόρτωσης ή 
εκφόρτωσης

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων 
και μερών του

28.22.19 Κατασκευή 
μερών εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

Κατασκευή μερών εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων

28.22.1 Κατασκευή 
εξοπλισμού ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων και 
μερών του

28.22.19 Κατασκευή 
μερών εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

28.22.19.01 Κατασκευή 
εξαρτημάτων 
ανελκυστήρων 
(διακοπτών ανόδου - 
καθόδου κλπ)

Κατασκευή εξαρτημάτων ανελκυστήρων (διακοπτών ανόδου - 
καθόδου κλπ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης 
φορτίων

28.22.2 Κατασκευή 
κάδων, φτυαριών, 
αρπάγων και λαβών 
για γερανούς, 
εκσκαφείς και 
παρόμοια 
μηχανήματα

Κατασκευή κάδων, φτυαριών, αρπάγων και λαβών για 
γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια μηχανήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

28.22.2 Κατασκευή 
κάδων, φτυαριών, 
αρπάγων και λαβών για 
γερανούς, εκσκαφείς και 
παρόμοια μηχανήματα

28.22.20 Κατασκευή 
κάδων, φτυαριών, 
αρπάγων και λαβών για 
γερανούς, εκσκαφείς και 
παρόμοια μηχανήματα

Κατασκευή κάδων, φτυαριών, αρπάγων και λαβών για 
γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια μηχανήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης 
φορτίων

28.22.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής 
εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.22 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

28.22.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων

28.22.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.1 Κατασκευή 
γραφομηχανών, 
μηχανών 
επεξεργασίας 
κειμένου και 
αριθμομηχανών

Κατασκευή γραφομηχανών, μηχανών επεξεργασίας 
κειμένου και αριθμομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.1 Κατασκευή 
γραφομηχανών, 
μηχανών επεξεργασίας 
κειμένου και 
αριθμομηχανών

28.23.11 Κατασκευή 
αυτόματων 
γραφομηχανών και 
μηχανών επεξεργασίας 
κειμένου

Κατασκευή αυτόματων γραφομηχανών και μηχανών 
επεξεργασίας κειμένου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.1 Κατασκευή 
γραφομηχανών, 
μηχανών επεξεργασίας 
κειμένου και 
αριθμομηχανών

28.23.12 Κατασκευή 
άλλων γραφομηχανών Κατασκευή άλλων γραφομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.1 Κατασκευή 
γραφομηχανών, 
μηχανών επεξεργασίας 
κειμένου και 
αριθμομηχανών

28.23.13 Κατασκευή 
λογιστικών μηχανών, 
ταμιακών μηχανών, 
μηχανών αποτύπωσης 
ταχυδρομικών τελών, 
μηχανών έκδοσης 
εισιτηρίων και 
παρόμοιων μηχανών 
που φέρουν 
υπολογιστική διάταξη

Κατασκευή λογιστικών μηχανών, ταμιακών μηχανών, μηχανών 
αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών, μηχανών έκδοσης 
εισιτηρίων και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική 
διάταξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.2 Κατασκευή 
μηχανών γραφείου και 
μερών τους

Κατασκευή μηχανών γραφείου και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.2 Κατασκευή 
μηχανών γραφείου και 
μερών τους

28.23.21 Κατασκευή 
φωτοαντιγραφικών 
συσκευών με οπτικό 
σύστημα ή με επαφή και 
θερμοαντιγραφικών 
συσκευών

Κατασκευή φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή 
με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.2 Κατασκευή 
μηχανών γραφείου και 
μερών τους

28.23.22 Κατασκευή 
εκτυπωτικών 
μηχανημάτων offset, 
γραφείου, που 
τροφοδοτούνται με 
φύλλα χαρτιού

Κατασκευή εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, γραφείου, που 
τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.2 Κατασκευή 
μηχανών γραφείου και 
μερών τους

28.23.23 Κατασκευή 
άλλων μηχανών 
γραφείου

Κατασκευή άλλων μηχανών γραφείου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.2 Κατασκευή 
μηχανών γραφείου και 
μερών τους

28.23.24 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
γραφομηχανών και 
αριθμομηχανών

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων γραφομηχανών και 
αριθμομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.2 Κατασκευή 
μηχανών γραφείου και 
μερών τους

28.23.25 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
άλλων μηχανών 
γραφείου

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων άλλων μηχανών γραφείου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.2 Κατασκευή 
μηχανών γραφείου και 
μερών τους

28.23.26 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
φωτοαντιγραφικών 
συσκευών

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων φωτοαντιγραφικών 
συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής μηχανών 
γραφείου και 
λογιστικών μηχανών· 
εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής μηχανών 
και εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

Υπηρεσίες κατασκευής μηχανών γραφείου και 
λογιστικών μηχανών· εργασίες υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής μηχανών 
γραφείου και λογιστικών 
μηχανών· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.91 Υπηρεσίες 
κατασκευής μηχανών 
γραφείου και λογιστικών 
μηχανών (εκτός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

Υπηρεσίες κατασκευής μηχανών γραφείου και λογιστικών 
μηχανών (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.23 Κατασκευή 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.9 Υπηρεσίες 
κατασκευής μηχανών 
γραφείου και λογιστικών 
μηχανών· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

28.23.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

28.24 Κατασκευή 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.24 Κατασκευή 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.24.1 Κατασκευή 
ηλεκτρομηχανικών 
εργαλείων χειρός· 
άλλων φορητών 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων 
χειρωνακτικού 
χειρισμού

Κατασκευή ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός· άλλων 
φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρωνακτικού 
χειρισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.24 Κατασκευή 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.24.1 Κατασκευή 
ηλεκτρομηχανικών 
εργαλείων χειρός· άλλων 
φορητών 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρωνακτικού 
χειρισμού

28.24.11 Κατασκευή 
ηλεκτρομηχανικών 
εργαλείων χειρός, με 
ενσωματωμένο 
ηλεκτρικό κινητήρα

Κατασκευή ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με 
ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.24 Κατασκευή 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.24.1 Κατασκευή 
ηλεκτρομηχανικών 
εργαλείων χειρός· άλλων 
φορητών 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρωνακτικού 
χειρισμού

28.24.12 Κατασκευή 
άλλων φορητών 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρωνακτικού 
χειρισμού

Κατασκευή άλλων φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων 
χειρωνακτικού χειρισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.24 Κατασκευή 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.24.2 Κατασκευή 
μερών 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

Κατασκευή μερών ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.24 Κατασκευή 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.24.2 Κατασκευή 
μερών ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.24.21 Κατασκευή 
μερών 
ηλεκτρομηχανικών 
εργαλείων χειρός, με 
ενσωματωμένο 
ηλεκτρικό κινητήρα

Κατασκευή μερών ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με 
ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.24 Κατασκευή 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.24.2 Κατασκευή 
μερών ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.24.22 Κατασκευή 
μερών άλλων φορητών 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρωνακτικού 
χειρισμού

Κατασκευή μερών άλλων φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων 
χειρωνακτικού χειρισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.24 Κατασκευή 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.24.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.24 Κατασκευή 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.24.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.24.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού 
μη οικιακής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

28.25.1 Κατασκευή 
εναλλακτών 
θερμότητας· μη 
οικιακών συσκευών 
κλιματισμού, ψύξης 
και κατάψυξης

Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών 
συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

28.25.1 Κατασκευή 
εναλλακτών θερμότητας· 
μη οικιακών συσκευών 
κλιματισμού, ψύξης και 
κατάψυξης

28.25.11 Κατασκευή 
μονάδων εναλλαγής 
θερμότητας και 
μηχανημάτων 
υγροποίησης αέρα ή 
αερίων

Κατασκευή μονάδων εναλλαγής θερμότητας και μηχανημάτων 
υγροποίησης αέρα ή αερίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

28.25.1 Κατασκευή 
εναλλακτών θερμότητας· 
μη οικιακών συσκευών 
κλιματισμού, ψύξης και 
κατάψυξης

28.25.12 Κατασκευή 
κλιματιστικών 
μηχανημάτων

Κατασκευή κλιματιστικών μηχανημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

28.25.1 Κατασκευή 
εναλλακτών θερμότητας· 
μη οικιακών συσκευών 
κλιματισμού, ψύξης και 
κατάψυξης

28.25.13 Κατασκευή 
εξοπλισμού ψύξης και 
κατάψυξης και αντλιών 
θερμότητας, εκτός των 
συσκευών οικιακού 
τύπου

Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών 
θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη οικιακής 
χρήσης

28.25.1 Κατασκευή 
εναλλακτών θερμότητας· 
μη οικιακών συσκευών 
κλιματισμού, ψύξης και 
κατάψυξης

28.25.13 Κατασκευή 
εξοπλισμού ψύξης και 
κατάψυξης και αντλιών 
θερμότητας, εκτός των 
συσκευών οικιακού τύπου

28.25.13.01 Κατασκευή 
ψυκτικών προθηκών 
(βιτρινών-ψυγείων)

Κατασκευή ψυκτικών προθηκών (βιτρινών-ψυγείων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

28.25.1 Κατασκευή 
εναλλακτών θερμότητας· 
μη οικιακών συσκευών 
κλιματισμού, ψύξης και 
κατάψυξης

28.25.14 Κατασκευή 
μηχανημάτων και 
συσκευών διήθησης ή 
καθαρισμού αερίων 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού 
αερίων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

28.25.2 Κατασκευή 
ανεμιστήρων, εκτός 
των επιτραπέζιων 
ανεμιστήρων, των 
ανεμιστήρων 
δαπέδου, τοίχου, 
παραθύρου, οροφής ή 
στέγης

Κατασκευή ανεμιστήρων, εκτός των επιτραπέζιων 
ανεμιστήρων, των ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, 
παραθύρου, οροφής ή στέγης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

28.25.2 Κατασκευή 
ανεμιστήρων, εκτός των 
επιτραπέζιων 
ανεμιστήρων, των 
ανεμιστήρων δαπέδου, 
τοίχου, παραθύρου, 
οροφής ή στέγης

28.25.20 Κατασκευή 
ανεμιστήρων, εκτός των 
επιτραπέζιων 
ανεμιστήρων, των 
ανεμιστήρων δαπέδου, 
τοίχου, παραθύρου, 
οροφής ή στέγης

Κατασκευή ανεμιστήρων, εκτός των επιτραπέζιων 
ανεμιστήρων, των ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παραθύρου, 
οροφής ή στέγης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

28.25.3 Κατασκευή 
μερών εξοπλισμού 
ψύξης και κατάψυξης 
και αντλιών 
θερμότητας

Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και 
αντλιών θερμότητας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

28.25.3 Κατασκευή 
μερών εξοπλισμού ψύξης 
και κατάψυξης και 
αντλιών θερμότητας

28.25.30 Κατασκευή 
μερών εξοπλισμού ψύξης 
και κατάψυξης και 
αντλιών θερμότητας

Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και 
αντλιών θερμότητας
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

28.25.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής ψυκτικού 
και κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.25 Κατασκευή 
ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης

28.25.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη οικιακής 
χρήσης

28.25.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ψυκτικού και 
κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη οικιακής 
χρήσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής 
χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.1 Κατασκευή 
αεριογεννητριών, 
συσκευών απόσταξης 
και διήθησης

Κατασκευή αεριογεννητριών, συσκευών απόσταξης και 
διήθησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.1 Κατασκευή 
αεριογεννητριών, 
συσκευών απόσταξης 
και διήθησης

28.29.11 Κατασκευή 
αεριογεννητριών αερίου 
ή νερού· 
αεριογεννητριών 
ακετυλένιου και 
παρόμοιων 
αεριογεννητριών· 
εξοπλισμού απόσταξης ή 
διύλισης

Κατασκευή αεριογεννητριών αερίου ή νερού· αεριογεννητριών 
ακετυλένιου και παρόμοιων αεριογεννητριών· εξοπλισμού 
απόσταξης ή διύλισης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.1 Κατασκευή 
αεριογεννητριών, 
συσκευών απόσταξης 
και διήθησης

28.29.12 Κατασκευή 
μηχανημάτων και 
συσκευών διήθησης ή 
καθαρισμού, για υγρά

Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή 
καθαρισμού, για υγρά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.1 Κατασκευή 
αεριογεννητριών, 
συσκευών απόσταξης και 
διήθησης

28.29.12 Κατασκευή 
μηχανημάτων και 
συσκευών διήθησης ή 
καθαρισμού, για υγρά

28.29.12.01 Κατασκευή 
φίλτρων και διατάξεων 
καθαρισμού νερού

Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.1 Κατασκευή 
αεριογεννητριών, 
συσκευών απόσταξης 
και διήθησης

28.29.13 Κατασκευή 
φίλτρων λαδιού, φίλτρων 
βενζίνης και φίλτρων 
εισαγωγής αέρα για 
κινητήρες εσωτερικής 
καύσης

Κατασκευή φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων 
εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.2 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
καθαρισμού, 
γεμίσματος, 
συσκευασίας ή 
περιτυλίγματος 
φιαλών ή άλλων 
δοχείων· 
πυροσβεστήρων, 
ψεκαστήρων, 
μηχανών ατμοβολής ή 
αμμοβολής· 
παρεμβυσμάτων 
(τσιμουχών)

Κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, 
συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων 
δοχείων· πυροσβεστήρων, ψεκαστήρων, μηχανών 
ατμοβολής ή αμμοβολής· παρεμβυσμάτων (τσιμουχών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.2 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
καθαρισμού, γεμίσματος, 
συσκευασίας ή 
περιτυλίγματος φιαλών ή 
άλλων δοχείων· 
πυροσβεστήρων, 
ψεκαστήρων, μηχανών 
ατμοβολής ή αμμοβολής· 
παρεμβυσμάτων 
(τσιμουχών)

28.29.21 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
καθαρισμού, γεμίσματος, 
συσκευασίας ή 
περιτυλίγματος φιαλών ή 
άλλων δοχείων

Κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, 
συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.2 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
καθαρισμού, γεμίσματος, 
συσκευασίας ή 
περιτυλίγματος φιαλών ή 
άλλων δοχείων· 
πυροσβεστήρων, 
ψεκαστήρων, μηχανών 
ατμοβολής ή αμμοβολής· 
παρεμβυσμάτων 
(τσιμουχών)

28.29.22 Κατασκευή 
πυροσβεστήρων, 
ψεκαστήρων, μηχανών 
ατμοβολής ή αμμοβολής 
και παρόμοιων 
μηχανικών συσκευών, 
εκτός αυτών που 
χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία

Κατασκευή πυροσβεστήρων, ψεκαστήρων, μηχανών 
ατμοβολής ή αμμοβολής και παρόμοιων μηχανικών συσκευών, 
εκτός αυτών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.2 Κατασκευή 
μηχανημάτων καθαρισμού, 
γεμίσματος, συσκευασίας ή 
περιτυλίγματος φιαλών ή 
άλλων δοχείων· 
πυροσβεστήρων, 
ψεκαστήρων, μηχανών 
ατμοβολής ή αμμοβολής· 
παρεμβυσμάτων 
(τσιμουχών)

28.29.22 Κατασκευή 
πυροσβεστήρων, 
ψεκαστήρων, μηχανών 
ατμοβολής ή αμμοβολής 
και παρόμοιων μηχανικών 
συσκευών, εκτός αυτών 
που χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία

28.29.22.01 Κατασκευή 
πυροσβεστήρων Κατασκευή πυροσβεστήρων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.2 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
καθαρισμού, γεμίσματος, 
συσκευασίας ή 
περιτυλίγματος φιαλών ή 
άλλων δοχείων· 
πυροσβεστήρων, 
ψεκαστήρων, μηχανών 
ατμοβολής ή αμμοβολής· 
παρεμβυσμάτων 
(τσιμουχών)

28.29.23 Κατασκευή 
παρεμβυσμάτων 
(τσιμουχών) από 
μεταλλικά φύλλα· 
μηχανικών 
στεγανοποιήσεων

Κατασκευή παρεμβυσμάτων (τσιμουχών) από μεταλλικά φύλλα· 
μηχανικών στεγανοποιήσεων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.3 Κατασκευή 
βιομηχανικών, 
οικιακών και άλλων 
μηχανημάτων ζύγισης 
και μέτρησης

Κατασκευή βιομηχανικών, οικιακών και άλλων 
μηχανημάτων ζύγισης και μέτρησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.3 Κατασκευή 
βιομηχανικών, οικιακών 
και άλλων μηχανημάτων 
ζύγισης και μέτρησης

28.29.31 Κατασκευή 
μηχανημάτων ζύγισης για 
βιομηχανικούς σκοπούς· 
συσκευών για διαρκή 
ζύγιση προϊόντων στους 
ιμάντες μεταφοράς· 
σταθερών συσκευών 
ζύγισης και συσκευών 
εκφόρτωσης 
προκαθορισμένου 
βάρους

Κατασκευή μηχανημάτων ζύγισης για βιομηχανικούς σκοπούς· 
συσκευών για διαρκή ζύγιση προϊόντων στους ιμάντες 
μεταφοράς· σταθερών συσκευών ζύγισης και συσκευών 
εκφόρτωσης προκαθορισμένου βάρους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.3 Κατασκευή 
βιομηχανικών, οικιακών 
και άλλων μηχανημάτων 
ζύγισης και μέτρησης

28.29.32 Κατασκευή 
ατομικών και οικιακών 
μηχανημάτων και 
συσκευών ζύγισης

Κατασκευή ατομικών και οικιακών μηχανημάτων και συσκευών 
ζύγισης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.3 Κατασκευή 
βιομηχανικών, οικιακών 
και άλλων μηχανημάτων 
ζύγισης και μέτρησης

28.29.39 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ζύγισης και μέτρησης

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ζύγισης και μέτρησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.4 Κατασκευή 
φυγοκεντρικών 
μηχανών, 
στιλβωτικών 
κυλίνδρων 
(μαγγάνων) και 
αυτόματων πωλητών

Κατασκευή φυγοκεντρικών μηχανών, στιλβωτικών 
κυλίνδρων (μαγγάνων) και αυτόματων πωλητών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.4 Κατασκευή 
φυγοκεντρικών μηχανών, 
στιλβωτικών κυλίνδρων 
(μαγγάνων) και 
αυτόματων πωλητών

28.29.41 Κατασκευή 
φυγοκεντρικών μηχανών 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή φυγοκεντρικών μηχανών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.4 Κατασκευή 
φυγοκεντρικών μηχανών, 
στιλβωτικών κυλίνδρων 
(μαγγάνων) και 
αυτόματων πωλητών

28.29.42 Κατασκευή 
στιλβωτικών κυλίνδρων 
ή άλλων μηχανών 
κυλινδρικής 
τυποποίησης, εκτός 
όσων προορίζονται για 
μέταλλο ή γυαλί

Κατασκευή στιλβωτικών κυλίνδρων ή άλλων μηχανών 
κυλινδρικής τυποποίησης, εκτός όσων προορίζονται για 
μέταλλο ή γυαλί

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.4 Κατασκευή 
φυγοκεντρικών μηχανών, 
στιλβωτικών κυλίνδρων 
(μαγγάνων) και 
αυτόματων πωλητών

28.29.43 Κατασκευή 
αυτόματων μηχανών 
πώλησης προϊόντων

Κατασκευή αυτόματων μηχανών πώλησης προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.5 Κατασκευή 
πλυντηρίων πιάτων, 
επαγγελματικού 
τύπου

Κατασκευή πλυντηρίων πιάτων, επαγγελματικού τύπου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.5 Κατασκευή 
πλυντηρίων πιάτων, 
επαγγελματικού τύπου

28.29.50 Κατασκευή 
πλυντηρίων πιάτων, 
επαγγελματικού τύπου

Κατασκευή πλυντηρίων πιάτων, επαγγελματικού τύπου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.6 Κατασκευή 
μηχανημάτων π.δ.κ.α. 
για την επεξεργασία 
υλικών με μέθοδο που 
συνεπάγεται 
μεταβολή της 
θερμοκρασίας

Κατασκευή μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την επεξεργασία 
υλικών με μέθοδο που συνεπάγεται μεταβολή της 
θερμοκρασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.6 Κατασκευή 
μηχανημάτων π.δ.κ.α. για 
την επεξεργασία υλικών 
με μέθοδο που 
συνεπάγεται μεταβολή 
της θερμοκρασίας

28.29.60 Κατασκευή 
μηχανημάτων π.δ.κ.α. για 
την επεξεργασία υλικών 
με μέθοδο που 
συνεπάγεται μεταβολή 
της θερμοκρασίας

Κατασκευή μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την επεξεργασία υλικών 
με μέθοδο που συνεπάγεται μεταβολή της θερμοκρασίας
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.7 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών 
μηχανημάτων και 
συσκευών για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση ή 
θερμοσυγκόλληση· 
μηχανημάτων και 
συσκευών που 
λειτουργούν με αέριο 
για την επιφανειακή 
σκλήρυνση (βάψιμο)

Κατασκευή μη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών 
για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή 
θερμοσυγκόλληση· μηχανημάτων και συσκευών που 
λειτουργούν με αέριο για την επιφανειακή σκλήρυνση 
(βάψιμο)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.7 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών 
μηχανημάτων και 
συσκευών για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση ή 
θερμοσυγκόλληση· 
μηχανημάτων και 
συσκευών που 
λειτουργούν με αέριο για 
την επιφανειακή 
σκλήρυνση (βάψιμο)

28.29.70 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών 
μηχανημάτων και 
συσκευών για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση ή 
θερμοσυγκόλληση· 
μηχανημάτων και 
συσκευών που 
λειτουργούν με αέριο για 
την επιφανειακή 
σκλήρυνση (βάψιμο)

Κατασκευή μη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για 
μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· 
μηχανημάτων και συσκευών που λειτουργούν με αέριο για την 
επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.8 Κατασκευή 
μερών άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

Κατασκευή μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.8 Κατασκευή 
μερών άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.81 Κατασκευή 
μερών αεριογεννητριών 
αερίου ή νερού

Κατασκευή μερών αεριογεννητριών αερίου ή νερού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.8 Κατασκευή 
μερών άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.82 Κατασκευή 
μερών φυγοκεντρικών 
μηχανών· μερών 
μηχανημάτων και 
συσκευών διήθησης ή 
καθαρισμού για υγρά ή 
αέρια

Κατασκευή μερών φυγοκεντρικών μηχανών· μερών 
μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού για υγρά ή 
αέρια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.8 Κατασκευή 
μερών άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.83 Κατασκευή 
μερών στιλβωτικών 
κυλίνδρων ή άλλων 
μηχανών έλασης· μερών 
μηχανημάτων ψεκασμού· 
σταθμών για μηχανές 
ζύγισης

Κατασκευή μερών στιλβωτικών κυλίνδρων ή άλλων μηχανών 
έλασης· μερών μηχανημάτων ψεκασμού· σταθμών για μηχανές 
ζύγισης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.8 Κατασκευή 
μερών άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.84 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων που 
δεν περιέχουν ηλεκτρικές 
συνδέσεις π.δ.κ.α.

Κατασκευή μερών μηχανημάτων που δεν περιέχουν ηλεκτρικές 
συνδέσεις π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.8 Κατασκευή 
μερών άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.85 Κατασκευή 
μερών πλυντηρίων 
πιάτων και μηχανών 
καθαρίσματος, 
γεμίσματος, 
συσκευασίας και 
περιτυλίξεως

Κατασκευή μερών πλυντηρίων πιάτων και μηχανών 
καθαρίσματος, γεμίσματος, συσκευασίας και περιτυλίξεως

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.8 Κατασκευή 
μερών άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.86 Κατασκευή 
μερών μη ηλεκτρικών 
μηχανημάτων και 
συσκευών για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση ή 
θερμοσυγκόλληση· 
μηχανημάτων και 
συσκευών που 
λειτουργούν με αέριο για 
την επιφανειακή 
σκλήρυνση (βάψιμο)

Κατασκευή μερών μη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών 
για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή 
θερμοσυγκόλληση· μηχανημάτων και συσκευών που 
λειτουργούν με αέριο για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.2 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

28.29 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.29.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου και 
εργαλειομηχανών

Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης 
μετάλλου και εργαλειομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου και 
εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου και 
εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.1 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για 
κατεργασία μετάλλου 
με λέιζερ και 
παρόμοιο τρόπο· 
μηχανουργείων για 
κατεργασία μετάλλου 
και παρόμοιων ειδών

Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου 
με λέιζερ και παρόμοιο τρόπο· μηχανουργείων για 
κατεργασία μετάλλου και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.1 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για 
κατεργασία μετάλλου με 
λέιζερ και παρόμοιο 
τρόπο· μηχανουργείων 
για κατεργασία μετάλλου 
και παρόμοιων ειδών

28.41.11 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για 
κατεργασία μετάλλου με 
αφαίρεση ύλης, με λέιζερ, 
με υπέρηχους και 
παρόμοιες μεθόδους

Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου με 
αφαίρεση ύλης, με λέιζερ, με υπέρηχους και παρόμοιες 
μεθόδους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.1 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για 
κατεργασία μετάλλου με 
λέιζερ και παρόμοιο 
τρόπο· μηχανουργείων 
για κατεργασία μετάλλου 
και παρόμοιων ειδών

28.41.12 Κατασκευή 
μηχανουργείων, 
μηχανών σταθερής 
θέσης και μηχανών 
πολλαπλών θέσεων, για 
την κατεργασία μετάλλου

Κατασκευή μηχανουργείων, μηχανών σταθερής θέσης και 
μηχανών πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία μετάλλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου και 
εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.2 Κατασκευή 
τόρνων, τρυπανιών 
και φρεζών για την 
κατεργασία μετάλλου

Κατασκευή τόρνων, τρυπανιών και φρεζών για την 
κατεργασία μετάλλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.2 Κατασκευή 
τόρνων, τρυπανιών και 
φρεζών για την 
κατεργασία μετάλλου

28.41.21 Κατασκευή 
τόρνων για αφαίρεση 
μετάλλου

Κατασκευή τόρνων για αφαίρεση μετάλλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.2 Κατασκευή 
τόρνων, τρυπανιών και 
φρεζών για την 
κατεργασία μετάλλου

28.41.22 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για τη 
διάτρηση, τη διάνοιξη 
οπών ή τη λειοτρίβηση 
μετάλλων· 
εργαλειομηχανών για την 
κατασκευή εξωτερικών 
και εσωτερικών 
σπειρωμάτων σε 
μέταλλα, π.δ.κ.α.

Κατασκευή εργαλειομηχανών για τη διάτρηση, τη διάνοιξη 
οπών ή τη λειοτρίβηση μετάλλων· εργαλειομηχανών για την 
κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών σπειρωμάτων σε 
μέταλλα, π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.2 Κατασκευή 
τόρνων, τρυπανιών και 
φρεζών για την 
κατεργασία μετάλλου

28.41.23 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για 
εξομάλυνση επιφανειών, 
για ακόνισμα, τρόχισμα ή 
άλλες εργασίες 
τελειώματος σε μέταλλα

Κατασκευή εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για 
ακόνισμα, τρόχισμα ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.2 Κατασκευή 
τόρνων, τρυπανιών και 
φρεζών για την 
κατεργασία μετάλλου

28.41.24 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για 
πλάνισμα, πριόνισμα, 
κοπή ή άλλες εργασίες 
κοπής σε μέταλλα

Κατασκευή εργαλειομηχανών για πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή 
άλλες εργασίες κοπής σε μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου και 
εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.3 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών για 
την κατεργασία 
μετάλλου

Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών για την κατεργασία 
μετάλλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.3 Κατασκευή 
άλλων εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλου

28.41.31 Κατασκευή 
μηχανών κάμψης, 
αναδίπλωσης και 
ευθυγράμμισης μετάλλου

Κατασκευή μηχανών κάμψης, αναδίπλωσης και ευθυγράμμισης 
μετάλλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.3 Κατασκευή 
άλλων εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλου

28.41.32 Κατασκευή 
μηχανών διάτμησης, 
διατμητικής διάτρησης 
και μερικής διάτμησης 
μετάλλου

Κατασκευή μηχανών διάτμησης, διατμητικής διάτρησης και 
μερικής διάτμησης μετάλλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.3 Κατασκευή 
άλλων εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλου

28.41.33 Κατασκευή 
μηχανών και σφυριών 
για σφυρηλασία ή 
ανισόπαχη τύπωση· 
υδραυλικών πρεσών και 
πρεσών για την 
κατεργασία μετάλλου 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή μηχανών και σφυριών για σφυρηλασία ή ανισόπαχη 
τύπωση· υδραυλικών πρεσών και πρεσών για την κατεργασία 
μετάλλου π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.3 Κατασκευή 
άλλων εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλου

28.41.34 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών 
π.δ.κ.α. για την 
κατεργασία μετάλλου, 
επιτηγμένων μεταλλικών 
καρβιδίων ή 
κεραμομεταλλουργικών 
ενώσεων, χωρίς 
αφαίρεση υλικού

Κατασκευή εργαλειομηχανών π.δ.κ.α. για την κατεργασία 
μετάλλου, επιτηγμένων μεταλλικών καρβιδίων ή 
κεραμομεταλλουργικών ενώσεων, χωρίς αφαίρεση υλικού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου και 
εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.4 Κατασκευή 
μερών και 
εξαρτημάτων για 
εργαλειομηχανές 
κατεργασίας 
μετάλλων

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές 
κατεργασίας μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.4 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
για εργαλειομηχανές 
κατεργασίας μετάλλων

28.41.40 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
για εργαλειομηχανές 
κατεργασίας μετάλλων

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές 
κατεργασίας μετάλλων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου και 
εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.41 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου

28.41.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου

28.41.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου και 
εργαλειομηχανών

28.49 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών

Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου και 
εργαλειομηχανών

28.49 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών

28.49.1 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για 
την κατεργασία λίθων, 
ξύλου και παρόμοιων 
σκληρών υλικών

Κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων, 
ξύλου και παρόμοιων σκληρών υλικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.49 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών

28.49.1 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για την 
κατεργασία λίθων, ξύλου 
και παρόμοιων σκληρών 
υλικών

28.49.11 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για την 
κατεργασία λίθων, 
κεραμικών υλικών, 
σκυροδέματος ή 
παρόμοιων ορυκτών 
υλικών ή για την ψυχρή 
κατεργασία του γυαλιού

Κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων, 
κεραμικών υλικών, σκυροδέματος ή παρόμοιων ορυκτών 
υλικών ή για την ψυχρή κατεργασία του γυαλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.49 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών

28.49.1 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για την 
κατεργασία λίθων, ξύλου 
και παρόμοιων σκληρών 
υλικών

28.49.12 Κατασκευή 
εργαλειομηχανών για την 
κατεργασία ξύλου, 
φελλού, κόκαλου, 
σκληρού ελαστικού, 
σκληρού πλαστικού ή 
παρόμοιων σκληρών 
υλικών· μηχανημάτων 
γαλβανοπλαστικής

Κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία ξύλου, 
φελλού, κόκαλου, σκληρού ελαστικού, σκληρού πλαστικού ή 
παρόμοιων σκληρών υλικών· μηχανημάτων γαλβανοπλαστικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου και 
εργαλειομηχανών

28.49 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών

28.49.2 Κατασκευή 
εργαλειοφορέων Κατασκευή εργαλειοφορέων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.49 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών

28.49.2 Κατασκευή 
εργαλειοφορέων

28.49.21 Κατασκευή 
εργαλειοφορέων και 
κεφαλών ελικοτομής 
αυτόματου ανοίγματος, 
για εργαλειομηχανές

Κατασκευή εργαλειοφορέων και κεφαλών ελικοτομής 
αυτόματου ανοίγματος, για εργαλειομηχανές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.49 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών

28.49.2 Κατασκευή 
εργαλειοφορέων

28.49.22 Κατασκευή 
διατάξεων στερέωσης 
των προς επεξεργασία 
τεμαχίων για 
εργαλειομηχανές

Κατασκευή διατάξεων στερέωσης των προς επεξεργασία 
τεμαχίων για εργαλειομηχανές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.49 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών

28.49.2 Κατασκευή 
εργαλειοφορέων

28.49.23 Κατασκευή 
κεφαλών διαίρεσης και 
άλλων ειδικών 
προσαρτημάτων για 
εργαλειομηχανές

Κατασκευή κεφαλών διαίρεσης και άλλων ειδικών 
προσαρτημάτων για εργαλειομηχανές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.49 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών

28.49.2 Κατασκευή 
εργαλειοφορέων

28.49.24 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
για εργαλειομηχανές 
κατεργασίας ξύλου, 
φελλού, σκληρού 
ελαστικού και 
παρόμοιων σκληρών 
υλικών

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές 
κατεργασίας ξύλου, φελλού, σκληρού ελαστικού και παρόμοιων 
σκληρών υλικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης 
μετάλλου και 
εργαλειομηχανών

28.49 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών

28.49.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
εργαλειομηχανών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων εργαλειομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.4 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

28.49 Κατασκευή 
άλλων 
εργαλειομηχανών

28.49.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
εργαλειομηχανών

28.49.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
εργαλειομηχανών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων εργαλειομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης

28.91 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
τη μεταλλουργία

Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.91 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
τη μεταλλουργία

28.91.1 Κατασκευή 
μεταλλουργικών 
μηχανημάτων και 
μερών τους

Κατασκευή μεταλλουργικών μηχανημάτων και μερών 
τους
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.91 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
μεταλλουργία

28.91.1 Κατασκευή 
μεταλλουργικών 
μηχανημάτων και μερών 
τους

28.91.11 Κατασκευή 
μετατροπέων 
(μεταλλακτών), χοανών 
χυτηρίων, μητρών 
χελωνών και μηχανών 
χύτευσης· ελάστρων 
μετάλλων

Κατασκευή μετατροπέων (μεταλλακτών), χοανών χυτηρίων, 
μητρών χελωνών και μηχανών χύτευσης· ελάστρων μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.91 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
μεταλλουργία

28.91.1 Κατασκευή 
μεταλλουργικών 
μηχανημάτων και μερών 
τους

28.91.12 Κατασκευή 
μερών μεταλλουργικών 
μηχανών· μερών 
ελάστρων μετάλλων

Κατασκευή μερών μεταλλουργικών μηχανών· μερών ελάστρων 
μετάλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.91 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
τη μεταλλουργία

28.91.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
μεταλλουργικών 
μηχανημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλουργικών μηχανημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.91 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
μεταλλουργία

28.91.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μεταλλουργικών 
μηχανημάτων

28.91.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μεταλλουργικών 
μηχανημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλουργικών μηχανημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού

28.93.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού, εκτός από τα 
μέρη τους

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού, εκτός από τα μέρη τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού, εκτός 
από τα μέρη τους

28.93.11 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
αποκορύφωσης 
γάλακτος 
(κορυφολόγων)

Κατασκευή μηχανημάτων αποκορύφωσης γάλακτος 
(κορυφολόγων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού, εκτός 
από τα μέρη τους

28.93.12 Κατασκευή 
γαλακτοκομικών 
μηχανημάτων

Κατασκευή γαλακτοκομικών μηχανημάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού, εκτός 
από τα μέρη τους

28.93.13 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
άλεση ή την κατεργασία 
δημητριακών ή οσπρίων 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή μηχανημάτων για την άλεση ή την κατεργασία 
δημητριακών ή οσπρίων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού, εκτός 
από τα μέρη τους

28.93.14 Κατασκευή 
μηχανημάτων που 
χρησιμοποιούνται στην 
παρασκευή κρασιού, 
μηλίτη, φρουτοχυμών και 
παρόμοιων ποτών

Κατασκευή μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην 
παρασκευή κρασιού, μηλίτη, φρουτοχυμών και παρόμοιων 
ποτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού, εκτός 
από τα μέρη τους

28.93.15 Κατασκευή μη 
ηλεκτρικών φούρνων 
αρτοποιίας· μη οικιακού 
εξοπλισμού για 
μαγείρεμα ή ζέσταμα 
φαγητού

Κατασκευή μη ηλεκτρικών φούρνων αρτοποιίας· μη οικιακού 
εξοπλισμού για μαγείρεμα ή ζέσταμα φαγητού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού, εκτός 
από τα μέρη τους

28.93.16 Κατασκευή 
ξηραντήρων γεωργικών 
προϊόντων

Κατασκευή ξηραντήρων γεωργικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού, εκτός 
από τα μέρη τους

28.93.17 Κατασκευή 
μηχανημάτων π.δ.κ.α. για 
τη βιομηχανική 
προετοιμασία ή 
παρασκευή τροφίμων ή 
ποτών 
(συμπεριλαμβάνονται 
λίπη ή έλαια)

Κατασκευή μηχανημάτων π.δ.κ.α. για τη βιομηχανική 
προετοιμασία ή παρασκευή τροφίμων ή ποτών 
(συμπεριλαμβάνονται λίπη ή έλαια)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού, εκτός 
από τα μέρη τους

28.93.19 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
προετοιμασία και 
παρασκευή του καπνού 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή μηχανημάτων για την προετοιμασία και παρασκευή 
του καπνού π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού

28.93.2 Κατασκευή 
μηχανών για τον 
καθαρισμό, τη 
διαλογή ή τη 
διαβάθμιση σπόρων 
σιτηρών ή 
αποξηραμένων 
οσπριωδών 
λαχανικών

Κατασκευή μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη 
διαβάθμιση σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.2 Κατασκευή 
μηχανών για τον 
καθαρισμό, τη διαλογή ή 
τη διαβάθμιση σπόρων 
σιτηρών ή 
αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών

28.93.20 Κατασκευή 
μηχανών για τον 
καθαρισμό, τη διαλογή ή 
τη διαβάθμιση σπόρων 
σιτηρών ή 
αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών

Κατασκευή μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη 
διαβάθμιση σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών 
λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού

28.93.3 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων 
για την επεξεργασία 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία 
τροφίμων, ποτών και καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.3 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων για 
την επεξεργασία 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.31 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων για 
την επεξεργασία ποτών

Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία ποτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.3 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων για 
την επεξεργασία 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.32 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων για 
την επεξεργασία 
τροφίμων

Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.3 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων για 
την επεξεργασία 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.33 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων για 
την επεξεργασία καπνού

Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.3 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων για 
την επεξεργασία 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.34 Κατασκευή 
μερών μηχανών για τον 
καθαρισμό, τη διαλογή ή 
τη διαβάθμιση σπόρων 
σιτηρών ή 
αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών

Κατασκευή μερών μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη 
διαβάθμιση σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών 
λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού

28.93.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων για την 
επεξεργασία 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανημάτων για την επεξεργασία 
τροφίμων, ποτών και καπνού
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.93 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

28.93.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων για την 
επεξεργασία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

28.93.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων για την 
επεξεργασία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουρ
γικών 
προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων 
ειδών

Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργι
κών προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
προετοιμασία, κλώση, 
ύφανση και πλέξη 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων

Κατασκευή μηχανημάτων για την προετοιμασία, κλώση, 
ύφανση και πλέξη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
προετοιμασία, κλώση, 
ύφανση και πλέξη 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

28.94.11 Κατασκευή 
μηχανημάτων διέλασης, 
επεκτατικής ολκής, 
τεξτουραρίσματος ή 
κοπής τεχνητών 
κλωστοϋφαντουργικών 
υλών· μηχανών για την 
προετοιμασία 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

Κατασκευή μηχανημάτων διέλασης, επεκτατικής ολκής, 
τεξτουραρίσματος ή κοπής τεχνητών κλωστοϋφαντουργικών 
υλών· μηχανών για την προετοιμασία κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
προετοιμασία, κλώση, 
ύφανση και πλέξη 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

28.94.12 Κατασκευή 
μηχανών κλώσης 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων· μηχανών 
διπλιάσματος, στρίψης, 
περιέλιξης ή αναπήνισης 
(ξετυλιγαδιάσματος) 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

Κατασκευή μηχανών κλώσης κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων· μηχανών διπλιάσματος, στρίψης, περιέλιξης ή 
αναπήνισης (ξετυλιγαδιάσματος) κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
προετοιμασία, κλώση, 
ύφανση και πλέξη 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

28.94.13 Κατασκευή 
υφαντικών μηχανών Κατασκευή υφαντικών μηχανών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
προετοιμασία, κλώση, 
ύφανση και πλέξη 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

28.94.14 Κατασκευή 
πλεκτομηχανών· 
ραπτοπλεκτομηχανών 
και παρόμοιων μηχανών· 
μηχανών κατασκευής 
θυσάνων

Κατασκευή πλεκτομηχανών· ραπτοπλεκτομηχανών και 
παρόμοιων μηχανών· μηχανών κατασκευής θυσάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
προετοιμασία, κλώση, 
ύφανση και πλέξη 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

28.94.15 Κατασκευή 
βοηθητικών 
μηχανημάτων που 
χρησιμοποιούνται σε 
μηχανές επεξεργασίας 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων· 
μηχανημάτων 
εκτύπωσης υφασμάτων

Κατασκευή βοηθητικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε 
μηχανές επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
μηχανημάτων εκτύπωσης υφασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων 
ή δερμάτινων ειδών

28.94.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
προετοιμασία, κλώση, 
ύφανση και πλέξη 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

28.94.15 Κατασκευή 
βοηθητικών μηχανημάτων 
που χρησιμοποιούνται σε 
μηχανές επεξεργασίας 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων· μηχανημάτων 
εκτύπωσης υφασμάτων

28.94.15.01 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
εκτύπωσης υφασμάτων

Κατασκευή μηχανημάτων εκτύπωσης υφασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργι
κών προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.2 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων και 
ειδών ένδυσης 
(συμπεριλαμβάνονται 
οι ραπτομηχανές)

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης 
(συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.2 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και ειδών 
ένδυσης 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
ραπτομηχανές)

28.94.21 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
πλύση, τον καθαρισμό, 
το στύψιμο, το 
σιδέρωμα, το 
πρεσάρισμα, τη βαφή, 
την αναπήνιση 
(ξετυλιγάδιασμα) και 
παρόμοιες εργασίες 
υφαντουργικού νήματος 
και υφασμάτων· 
μηχανημάτων για το 
φινίρισμα του πιλήματος 
(τσόχας)

Κατασκευή μηχανημάτων για την πλύση, τον καθαρισμό, το 
στύψιμο, το σιδέρωμα, το πρεσάρισμα, τη βαφή, την αναπήνιση 
(ξετυλιγάδιασμα) και παρόμοιες εργασίες υφαντουργικού 
νήματος και υφασμάτων· μηχανημάτων για το φινίρισμα του 
πιλήματος (τσόχας)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.2 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και ειδών 
ένδυσης 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
ραπτομηχανές)

28.94.22 Κατασκευή 
επαγγελματικών 
πλυντηρίων ρούχων· 
μηχανών στεγνού 
καθαρισμού· 
στεγνωτηρίων με 
χωρητικότητα άνω των 
δέκα κιλών

Κατασκευή επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων· μηχανών 
στεγνού καθαρισμού· στεγνωτηρίων με χωρητικότητα άνω των 
δέκα κιλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.2 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και ειδών 
ένδυσης 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
ραπτομηχανές)

28.94.23 Κατασκευή 
φυγοκεντρικών 
στεγνωτηρίων ρούχων

Κατασκευή φυγοκεντρικών στεγνωτηρίων ρούχων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.2 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και ειδών 
ένδυσης 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
ραπτομηχανές)

28.94.24 Κατασκευή 
ραπτομηχανών, εκτός 
των ραπτομηχανών για 
βιβλία και των οικιακών 
ραπτομηχανών

Κατασκευή ραπτομηχανών, εκτός των ραπτομηχανών για 
βιβλία και των οικιακών ραπτομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργι
κών προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.3 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
κατεργασία προβιών 
ή δερμάτων ή για την 
κατασκευή ή επισκευή 
υποδημάτων και 
άλλων ειδών

Κατασκευή μηχανημάτων για κατεργασία προβιών ή 
δερμάτων ή για την κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων 
και άλλων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.3 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
κατεργασία προβιών ή 
δερμάτων ή για την 
κατασκευή ή επισκευή 
υποδημάτων και άλλων 
ειδών

28.94.30 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
κατεργασία προβιών ή 
δερμάτων ή για την 
κατασκευή ή επισκευή 
υποδημάτων και άλλων 
ειδών

Κατασκευή μηχανημάτων για κατεργασία προβιών ή δερμάτων 
ή για την κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων και άλλων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργι
κών προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.4 Κατασκευή 
ραπτομηχανών 
οικιακού τύπου

Κατασκευή ραπτομηχανών οικιακού τύπου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.4 Κατασκευή 
ραπτομηχανών οικιακού 
τύπου

28.94.40 Κατασκευή 
ραπτομηχανών οικιακού 
τύπου

Κατασκευή ραπτομηχανών οικιακού τύπου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργι
κών προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.5 Κατασκευή 
μερών και 
εξαρτημάτων 
μηχανών ύφανσης και 
κλώσης και μηχανών 
για άλλη παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων και 
ειδών ένδυσης και για 
την κατεργασία 
δερμάτων

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μηχανών ύφανσης 
και κλώσης και μηχανών για άλλη παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης 
και για την κατεργασία δερμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.5 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
μηχανών ύφανσης και 
κλώσης και μηχανών για 
άλλη παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και ειδών 
ένδυσης και για την 
κατεργασία δερμάτων

28.94.51 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
μηχανών κλώσης και 
ύφανσης

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μηχανών κλώσης και 
ύφανσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων 
ή δερμάτινων ειδών

28.94.5 Κατασκευή μερών 
και εξαρτημάτων μηχανών 
ύφανσης και κλώσης και 
μηχανών για άλλη 
παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και ειδών 
ένδυσης και για την 
κατεργασία δερμάτων

28.94.51 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
μηχανών κλώσης και 
ύφανσης

28.94.51.01 Κατασκευή 
υφαντικών χτενιών 
αργαλειών

Κατασκευή υφαντικών χτενιών αργαλειών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.5 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
μηχανών ύφανσης και 
κλώσης και μηχανών για 
άλλη παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και ειδών 
ένδυσης και για την 
κατεργασία δερμάτων

28.94.52 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων για 
άλλη παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και ειδών 
ένδυσης και για την 
κατεργασία δερμάτων

Κατασκευή μερών μηχανημάτων για άλλη παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης και για 
την κατεργασία δερμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργι
κών προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, ειδών 
ένδυσης και 
δερμάτινων ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ένδυσης και 
δερμάτινων ειδών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.94 Κατασκευή 
μηχανημάτων για τη 
βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων, 
ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών

28.94.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ειδών 
ένδυσης και δερμάτινων 
ειδών

28.94.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ειδών 
ένδυσης και δερμάτινων 
ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης

28.95 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
την παραγωγή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή 
χαρτιού και χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.95 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
την παραγωγή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

28.95.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
παραγωγής χαρτιού 
και χαρτονιού και 
μερών τους

Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.95 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
παραγωγή χαρτιού 
και χαρτονιού

28.95.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού και μερών 
τους

28.95.11 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού, εκτός από τα 
μέρη τους

Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, 
εκτός από τα μέρη τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.95 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
παραγωγή χαρτιού 
και χαρτονιού

28.95.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού και μερών 
τους

28.95.12 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων 
παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού

Κατασκευή μερών μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.95 Κατασκευή 
μηχανημάτων για 
την παραγωγή 
χαρτιού και 
χαρτονιού

28.95.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων 
παραγωγής χαρτιού 
και χαρτονιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.95 Κατασκευή 
μηχανημάτων για την 
παραγωγή χαρτιού 
και χαρτονιού

28.95.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων 
παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού

28.95.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανημάτων 
παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης

28.96 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
πλαστικών και 
ελαστικών ειδών

Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών 
και ελαστικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.96 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
πλαστικών και 
ελαστικών ειδών

28.96.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων π.δ.κ.α. 
για την κατεργασία 
πλαστικού και 
ελαστικού ή για την 
κατασκευή προϊόντων 
από αυτά τα υλικά

Κατασκευή μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία 
πλαστικού και ελαστικού ή για την κατασκευή 
προϊόντων από αυτά τα υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.96 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
πλαστικών και 
ελαστικών ειδών

28.96.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων π.δ.κ.α. για 
την κατεργασία 
πλαστικού και ελαστικού 
ή για την κατασκευή 
προϊόντων από αυτά τα 
υλικά

28.96.10 Κατασκευή 
μηχανημάτων π.δ.κ.α. για 
την κατεργασία 
πλαστικού και ελαστικού 
ή για την κατασκευή 
προϊόντων από αυτά τα 
υλικά

Κατασκευή μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία 
πλαστικού και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από 
αυτά τα υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.96 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
πλαστικών και 
ελαστικών ειδών

28.96.2 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων 
π.δ.κ.α. για την 
κατεργασία 
πλαστικού και 
ελαστικού ή για την 
κατασκευή προϊόντων 
από αυτά τα υλικά

Κατασκευή μερών μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την 
κατεργασία πλαστικού και ελαστικού ή για την 
κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.96 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
πλαστικών και 
ελαστικών ειδών

28.96.2 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων 
π.δ.κ.α. για την 
κατεργασία πλαστικού 
και ελαστικού ή για την 
κατασκευή προϊόντων 
από αυτά τα υλικά

28.96.20 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων 
π.δ.κ.α. για την 
κατεργασία πλαστικού 
και ελαστικού ή για την 
κατασκευή προϊόντων 
από αυτά τα υλικά

Κατασκευή μερών μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία 
πλαστικού και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από 
αυτά τα υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.96 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
πλαστικών και 
ελαστικών ειδών

28.96.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
πλαστικών και 
ελαστικών ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής 
μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών 
ειδών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.96 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
πλαστικών και 
ελαστικών ειδών

28.96.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
μηχανημάτων 
παραγωγής πλαστικών 
και ελαστικών ειδών

28.96.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο κατασκευής 
μηχανημάτων 
παραγωγής πλαστικών 
και ελαστικών ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής μηχανημάτων 
παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
εκτύπωσης και 
βιβλιοδεσίας

Κατασκευή μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
εκτύπωσης και 
βιβλιοδεσίας

28.99.11 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
βιβλιοδεσίας 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
ραπτομηχανές για 
βιβλία)

Κατασκευή μηχανημάτων βιβλιοδεσίας (συμπεριλαμβάνονται οι 
ραπτομηχανές για βιβλία)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
εκτύπωσης και 
βιβλιοδεσίας

28.99.12 Κατασκευή 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού για τη 
στοιχειοθεσία, την 
προετοιμασία και την 
κατασκευή 
τυπογραφικών πλακών

Κατασκευή μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού για τη 
στοιχειοθεσία, την προετοιμασία και την κατασκευή 
τυπογραφικών πλακών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
εκτύπωσης και 
βιβλιοδεσίας

28.99.13 Κατασκευή 
εκτυπωτικών 
μηχανημάτων όφσετ 
(offset), εκτός εκείνων 
που προορίζονται για 
χρήση σε γραφεία

Κατασκευή εκτυπωτικών μηχανημάτων όφσετ (offset), εκτός 
εκείνων που προορίζονται για χρήση σε γραφεία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
εκτύπωσης και 
βιβλιοδεσίας

28.99.14 Κατασκευή 
άλλων εκτυπωτικών 
μηχανημάτων, εκτός 
εκείνων που 
προορίζονται για χρήση 
σε γραφεία

Κατασκευή άλλων εκτυπωτικών μηχανημάτων, εκτός εκείνων 
που προορίζονται για χρήση σε γραφεία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.99.1 Κατασκευή 
μηχανημάτων εκτύπωσης 
και βιβλιοδεσίας

28.99.14 Κατασκευή 
άλλων εκτυπωτικών 
μηχανημάτων, εκτός 
εκείνων που προορίζονται 
για χρήση σε γραφεία

28.99.14.01 Κατασκευή 
συσκευών και 
εργαλείων εκτύπωσης, 
(περιλαμβανομένων 
των τελάρων 
μεεταξοτυπίας)

Κατασκευή συσκευών και εργαλείων εκτύπωσης, 
(περιλαμβανομένων των τελάρων μεεταξοτυπίας)
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.2 Κατασκευή 
μηχανών και 
συσκευών που 
χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή 
κυρίως για την 
κατασκευή 
μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, 
συσκευών με 
ημιαγωγούς, 
ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων ή 
επίπεδων οθονών

Κατασκευή μηχανών και συσκευών που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την 
κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών, 
συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.2 Κατασκευή 
μηχανών και συσκευών 
που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως 
για την κατασκευή 
μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, 
συσκευών με 
ημιαγωγούς, 
ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων ή επίπεδων 
οθονών

28.99.20 Κατασκευή 
μηχανών και συσκευών 
που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως 
για την κατασκευή 
μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, 
συσκευών με 
ημιαγωγούς, 
ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων ή επίπεδων 
οθονών

Κατασκευή μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.3 Κατασκευή 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

Κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.3 Κατασκευή 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

28.99.31 Κατασκευή 
ξηραντηρίων ξυλείας, 
χαρτοπολτού, χαρτιού ή 
χαρτονιού· 
στεγνωτηρίων μη 
οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

Κατασκευή ξηραντηρίων ξυλείας, χαρτοπολτού, χαρτιού ή 
χαρτονιού· στεγνωτηρίων μη οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.3 Κατασκευή 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

28.99.32 Κατασκευή 
περιστρεφόμενων 
εξεδρών διασκέδασης 
(μύλων), κούνιων, 
περίπτερων 
σκοποβολής και άλλων 
ειδών διασκέδασης 
υπαίθριων χώρων και 
πανηγύρεων

Κατασκευή περιστρεφόμενων εξεδρών διασκέδασης (μύλων), 
κούνιων, περίπτερων σκοποβολής και άλλων ειδών 
διασκέδασης υπαίθριων χώρων και πανηγύρεων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.3 Κατασκευή 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

28.99.39 Κατασκευή 
μηχανισμού εκτόξευσης 
αεροσκαφών· 
ανασχετικών οργάνων ή 
παρόμοιου εξοπλισμού· 
συσκευών 
ζυγοστάθμισης· 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

Κατασκευή μηχανισμού εκτόξευσης αεροσκαφών· ανασχετικών 
οργάνων ή παρόμοιου εξοπλισμού· συσκευών ζυγοστάθμισης· 
μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.4 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων 
εκτύπωσης και 
βιβλιοδεσίας

Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και 
βιβλιοδεσίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.4 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων 
εκτύπωσης και 
βιβλιοδεσίας

28.99.40 Κατασκευή 
μερών μηχανημάτων 
εκτύπωσης και 
βιβλιοδεσίας

Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.5 Κατασκευή 
μερών μηχανών και 
συσκευών που 
χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή 
κυρίως για την 
κατασκευή 
μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, 
συσκευών με 
ημιαγωγούς, 
ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων ή 
επίπεδων οθονών· 
μερών άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την 
κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών, 
συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών· 
μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.5 Κατασκευή 
μερών μηχανών και 
συσκευών που 
χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως 
για την κατασκευή 
μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, 
συσκευών με 
ημιαγωγούς, 
ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων ή επίπεδων 
οθονών· μερών άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99.51 Κατασκευή 
μερών μηχανών και 
συσκευών που 
χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως 
για την κατασκευή 
μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, 
συσκευών με 
ημιαγωγούς, 
ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων ή επίπεδων 
οθονών

Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή 
μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με 
ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή 
επίπεδων οθονών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.5 Κατασκευή 
μερών μηχανών και 
συσκευών που 
χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως 
για την κατασκευή 
μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, 
συσκευών με 
ημιαγωγούς, 
ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων ή επίπεδων 
οθονών· μερών άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99.52 Κατασκευή 
μερών άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

Κατασκευή μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων 
μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28. Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.9 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

28.99 Κατασκευή 
άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

28.99.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

28.99.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.1 Κατασκευή 
κινητήρων 
εσωτερικής καύσης 
του είδους που 
χρησιμοποιείται στα 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης του είδους 
που χρησιμοποιείται στα μηχανοκίνητα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.1 Κατασκευή 
κινητήρων εσωτερικής 
καύσης του είδους που 
χρησιμοποιείται στα 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.10.11 Κατασκευή 
κινητήρων εσωτερικής 
καύσης με παλινδρομικά 
έμβολα, στους οποίους η 
ανάφλεξη γίνεται με 
σπινθηριστή, 
κυλινδρισμού <= 1.000 
cm³

Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά 
έμβολα, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, 
κυλινδρισμού <= 1.000 cm³

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.1 Κατασκευή 
κινητήρων εσωτερικής 
καύσης του είδους που 
χρησιμοποιείται στα 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.10.12 Κατασκευή 
κινητήρων εσωτερικής 
καύσης με παλινδρομικά 
έμβολα, στους οποίους η 
ανάφλεξη γίνεται με 
σπινθηριστή, 
κυλινδρισμού > 1.000 cm³

Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά 
έμβολα, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, 
κυλινδρισμού > 1.000 cm³
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.1 Κατασκευή 
κινητήρων εσωτερικής 
καύσης του είδους που 
χρησιμοποιείται στα 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.10.13 Κατασκευή 
εμβολοφόρων κινητήρων 
εσωτερικής καύσης για 
οχήματα, στους οποίους 
η ανάφλεξη γίνεται με 
συμπίεση

Κατασκευή εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης για 
οχήματα, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.2 Κατασκευή 
επιβατικών 
αυτοκινήτων

Κατασκευή επιβατικών αυτοκινήτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.2 Κατασκευή 
επιβατικών αυτοκινήτων

29.10.21 Κατασκευή 
οχημάτων με κινητήρα, 
στον οποίο ή ανάφλεξη 
γίνεται με σπινθηριστή, 
κυλινδρισμού <= 1.500 
cm³, καινούργιων

Κατασκευή οχημάτων με κινητήρα, στον οποίο ή ανάφλεξη 
γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού <= 1.500 cm³, 
καινούργιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.2 Κατασκευή 
επιβατικών αυτοκινήτων

29.10.22 Κατασκευή 
οχημάτων με κινητήρα, 
στον οποίο ή ανάφλεξη 
γίνεται με σπινθηριστή, 
κυλινδρισμού > 1.500 
cm³, καινούργιων

Κατασκευή οχημάτων με κινητήρα, στον οποίο ή ανάφλεξη 
γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού > 1.500 cm³, καινούργιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.2 Κατασκευή 
επιβατικών αυτοκινήτων

29.10.23 Κατασκευή 
οχημάτων με 
εμβολοφόρο κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, στον 
οποίο ή ανάφλεξη γίνεται 
με συμπίεση (ντίζελ ή 
ημιντίζελ), καινούργιων

Κατασκευή οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής 
καύσης, στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή 
ημιντίζελ), καινούργιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.2 Κατασκευή 
επιβατικών αυτοκινήτων

29.10.24 Κατασκευή 
άλλων μηχανοκίνητων 
οχημάτων για τη 
μεταφορά επιβατών

Κατασκευή άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά 
επιβατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.3 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων για τη 
μεταφορά δέκα ή 
περισσότερων 
επιβατών

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά 
δέκα ή περισσότερων επιβατών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.3 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων για τη 
μεταφορά δέκα ή 
περισσότερων επιβατών

29.10.30 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων για τη 
μεταφορά δέκα ή 
περισσότερων επιβατών

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή 
περισσότερων επιβατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.4 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων για τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.4 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων

29.10.41 Κατασκευή 
οχημάτων για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων 
με εμβολοφόρο κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, στον 
οποίο η ανάφλεξη γίνεται 
με συμπίεση (ντίζελ ή 
ημιντίζελ), καινούργιων

Κατασκευή οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων με 
εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, στον οποίο η 
ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), καινούργιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.4 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων

29.10.42 Κατασκευή 
οχημάτων για τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων, με 
εμβολοφόρο κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, στον 
οποίο η ανάφλεξη γίνεται 
με σπινθηριστή· άλλων 
οχημάτων για τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων, 
καινούργιων

Κατασκευή οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με 
εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, στον οποίο η 
ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλων οχημάτων για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων, καινούργιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.4 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων

29.10.43 Κατασκευή 
οδικών ελκυστήρων για 
ημιρυμουλκούμενα 
οχήματα

Κατασκευή οδικών ελκυστήρων για ημιρυμουλκούμενα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.4 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων

29.10.44 Κατασκευή 
πλαισίων εξοπλισμένων 
με κινητήρες, για 
αυτοκίνητα οχήματα

Κατασκευή πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες, για 
αυτοκίνητα οχήματα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.5 Κατασκευή 
αυτοκινήτων 
οχημάτων ειδικής 
χρήσης

Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.5 Κατασκευή 
αυτοκινήτων οχημάτων 
ειδικής χρήσης

29.10.51 Κατασκευή 
γερανοφόρων φορτηγών Κατασκευή γερανοφόρων φορτηγών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.5 Κατασκευή 
αυτοκινήτων οχημάτων 
ειδικής χρήσης

29.10.52 Κατασκευή 
οχημάτων που κινούνται 
πάνω στο χιόνι· 
οχημάτων που 
χρησιμοποιούνται στα 
γήπεδα του γκολφ και 
παρόμοιων οχημάτων, με 
κινητήρες

Κατασκευή οχημάτων που κινούνται πάνω στο χιόνι· οχημάτων 
που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοιων 
οχημάτων, με κινητήρες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.5 Κατασκευή 
αυτοκινήτων οχημάτων 
ειδικής χρήσης

29.10.59 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων ειδικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.1 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.10.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων 
και 
ημιρυμουλκούμενω
ν οχημάτων

Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων 
και 
ημιρυμουλκούμεν
ων οχημάτων

Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων 
και 
ημιρυμουλκούμενω
ν οχημάτων

29.20.1 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20.1 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.20.10 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων 
και 
ημιρυμουλκούμενω
ν οχημάτων

29.20.2 Κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων· 
εμπορευματοκιβώτιω
ν

Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων· 
εμπορευματοκιβώτιων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20.2 Κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων· 
εμπορευματοκιβώτιων

29.20.21 Κατασκευή 
εμπορευματοκιβώτιων 
ειδικά σχεδιασμένων για 
να μεταφέρονται από ένα 
ή περισσότερα 
μεταφορικά μέσα

Κατασκευή εμπορευματοκιβώτιων ειδικά σχεδιασμένων για να 
μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20.2 Κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων· 
εμπορευματοκιβώτιων

29.20.22 Κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
τύπου τροχόσπιτου, για 
κατοίκηση ή 
κατασκήνωση

Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων τύπου 
τροχόσπιτου, για κατοίκηση ή κατασκήνωση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20.2 Κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων· 
εμπορευματοκιβώτιων

29.20.23 Κατασκευή 
άλλων ρυμουλκούμενων 
και ημιρυμουλκούμενων

Κατασκευή άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων 
και 
ημιρυμουλκούμενω
ν οχημάτων

29.20.3 Κατασκευή 
μερών 
ρυμουλκούμενων, 
ημιρυμουλκούμενων 
και άλλων οχημάτων, 
μη μηχανοκίνητων

Κατασκευή μερών ρυμουλκούμενων, 
ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων, μη 
μηχανοκίνητων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20.3 Κατασκευή 
μερών ρυμουλκούμενων, 
ημιρυμουλκούμενων και 
άλλων οχημάτων, μη 
μηχανοκίνητων

29.20.30 Κατασκευή 
μερών ρυμουλκούμενων, 
ημιρυμουλκούμενων και 
άλλων οχημάτων, μη 
μηχανοκίνητων

Κατασκευή μερών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και 
άλλων οχημάτων, μη μηχανοκίνητων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων 
και 
ημιρυμουλκούμενω
ν οχημάτων

29.20.4 Υπηρεσίες 
ανακατασκευής, 
συναρμολόγησης, 
εξοπλισμού και 
εκτέλεσης εργασιών 
σε αμαξώματα 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, 
εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα 
μηχανοκίνητων οχημάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20.4 Υπηρεσίες 
ανακατασκευής, 
συναρμολόγησης, 
εξοπλισμού και 
εκτέλεσης εργασιών σε 
αμαξώματα 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

29.20.40 Υπηρεσίες 
ανακατασκευής, 
συναρμολόγησης, 
εξοπλισμού και 
εκτέλεσης εργασιών σε 
αμαξώματα 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και 
εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων 
και 
ημιρυμουλκούμενω
ν οχημάτων

29.20.5 Υπηρεσίες 
εξοπλισμού 
τροχόσπιτων και 
κινητών κατοικιών

Υπηρεσίες εξοπλισμού τροχόσπιτων και κινητών 
κατοικιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20.5 Υπηρεσίες 
εξοπλισμού 
τροχόσπιτων και 
κινητών κατοικιών

29.20.50 Υπηρεσίες 
εξοπλισμού 
τροχόσπιτων και 
κινητών κατοικιών

Υπηρεσίες εξοπλισμού τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων 
και 
ημιρυμουλκούμενω
ν οχημάτων

29.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευής 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευής ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.2 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής αμαξωμάτων 
για μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευής 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής αμαξωμάτων 
για μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευής 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευής ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή 
μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή 
μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.31.1 Κατασκευή 
συρμάτινων 
διατάξεων ανάφλεξης 
και άλλων 
συρμάτινων 
διατάξεων των τύπων 
που 
χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα, αεροσκάφη 
ή πλοία

Κατασκευή συρμάτινων διατάξεων ανάφλεξης και άλλων 
συρμάτινων διατάξεων των τύπων που 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.31.1 Κατασκευή 
συρμάτινων διατάξεων 
ανάφλεξης και άλλων 
συρμάτινων διατάξεων 
των τύπων που 
χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα, αεροσκάφη ή 
πλοία

29.31.10 Κατασκευή 
συρμάτινων διατάξεων 
ανάφλεξης και άλλων 
συρμάτινων διατάξεων 
των τύπων που 
χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα, αεροσκάφη ή 
πλοία

Κατασκευή συρμάτινων διατάξεων ανάφλεξης και άλλων 
συρμάτινων διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.31.2 Κατασκευή 
άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού, για 
οχήματα, και μέρη 
τους

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, για οχήματα, 
και μέρη τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.31.2 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού, 
για οχήματα, και μέρη 
τους

29.31.21 Κατασκευή 
σπινθηριστών (μπουζί), 
μαγνητοηλεκτρικών 
συσκευών ανάφλεξης· 
δυναμομαγνητοηλεκτρικ
ών συσκευών· 
μαγνητικών σφονδύλων· 
διανομέων· πηνίων 
ανάφλεξης

Κατασκευή σπινθηριστών (μπουζί), μαγνητοηλεκτρικών 
συσκευών ανάφλεξης· δυναμομαγνητοηλεκτρικών συσκευών· 
μαγνητικών σφονδύλων· διανομέων· πηνίων ανάφλεξης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.31.2 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού, 
για οχήματα, και μέρη 
τους

29.31.22 Κατασκευή 
κινητήρων εκκίνησης και 
εκκινητών - γεννητριών 
διπλής χρήσης· άλλων 
γεννητριών και άλλου 
εξοπλισμού

Κατασκευή κινητήρων εκκίνησης και εκκινητών - γεννητριών 
διπλής χρήσης· άλλων γεννητριών και άλλου εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.31.2 Κατασκευή άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού, 
για οχήματα, και μέρη 
τους

29.31.23 Κατασκευή 
ηλεκτρικού εξοπλισμού 
σηματοδότησης, 
υαλοκαθαριστήρων, 
ηλεκτρικών διατάξεων 
για τη διάλυση του 
πάγου και του αχνού για 
μηχανοκίνητα οχήματα 
και μοτοσικλέτες

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης, 
υαλοκαθαριστήρων, ηλεκτρικών διατάξεων για τη διάλυση του 
πάγου και του αχνού για μηχανοκίνητα οχήματα και 
μοτοσικλέτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.31.3 Κατασκευή 
μερών άλλου 
ηλεκτρικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα και 
μοτοσικλέτες

Κατασκευή μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.31.3 Κατασκευή 
μερών άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα οχήματα 
και μοτοσικλέτες

29.31.30 Κατασκευή 
μερών άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα οχήματα 
και μοτοσικλέτες

Κατασκευή μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.31.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
για μηχανοκίνητα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 Κατασκευή 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.31.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.31.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα οχήματα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
μηχανοκίνητα οχήματα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή 
μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.1 Κατασκευή 
καθισμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

Κατασκευή καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.1 Κατασκευή 
καθισμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.10 Κατασκευή 
καθισμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

Κατασκευή καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.2 Κατασκευή 
ζωνών ασφαλείας, 
αερόσακων και μερών 
και εξαρτημάτων 
αμαξωμάτων

Κατασκευή ζωνών ασφαλείας, αερόσακων και μερών και 
εξαρτημάτων αμαξωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.2 Κατασκευή 
ζωνών ασφαλείας, 
αερόσακων και μερών 
και εξαρτημάτων 
αμαξωμάτων

29.32.20 Κατασκευή 
ζωνών ασφαλείας, 
αερόσακων και μερών 
και εξαρτημάτων 
αμαξωμάτων

Κατασκευή ζωνών ασφαλείας, αερόσακων και μερών και 
εξαρτημάτων αμαξωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.3 Κατασκευή 
μερών και 
εξαρτημάτων π.δ.κ.α., 
για μηχανοκίνητα 
οχήματα

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για 
μηχανοκίνητα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.3 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
π.δ.κ.α., για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.30 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
π.δ.κ.α., για 
μηχανοκίνητα οχήματα

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για μηχανοκίνητα 
οχήματα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.3 Κατασκευή μερών 
και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., 
για μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.30 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
π.δ.κ.α., για μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.30.01 Κατασκευή 
εξατμίσεων 
αυτοκινήτων

Κατασκευή εξατμίσεων αυτοκινήτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.3 Κατασκευή μερών 
και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., 
για μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.30 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
π.δ.κ.α., για μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.30.02 Κατασκευή 
σουστών αυτοκινήτων Κατασκευή σουστών αυτοκινήτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.9 Υπηρεσίες 
συναρμολόγησης 
μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα, π.δ.κ.α.· 
υπηρεσίες 
συναρμολόγησης 
πλήρων συλλογών 
κατασκευής για 
αυτοκίνητα οχήματα 
στα πλαίσια της 
παραγωγικής 
διεργασίας· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
κατασκευής άλλων 
μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α.· υπηρεσίες 
συναρμολόγησης πλήρων συλλογών κατασκευής για 
αυτοκίνητα οχήματα στα πλαίσια της παραγωγικής 
διεργασίας· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της 
κατασκευής άλλων μερών και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.9 Υπηρεσίες 
συναρμολόγησης μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα, 
π.δ.κ.α.· υπηρεσίες 
συναρμολόγησης 
πλήρων συλλογών 
κατασκευής για 
αυτοκίνητα οχήματα στα 
πλαίσια της 
παραγωγικής 
διεργασίας· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.91 Εργασίες 
υπεργολαβίας για τη 
συναρμολόγηση 
ολοκληρωμένων 
συνόλων μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας για τη συναρμολόγηση 
ολοκληρωμένων συνόλων μηχανοκίνητων οχημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.9 Υπηρεσίες 
συναρμολόγησης μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα, 
π.δ.κ.α.· υπηρεσίες 
συναρμολόγησης 
πλήρων συλλογών 
κατασκευής για 
αυτοκίνητα οχήματα στα 
πλαίσια της 
παραγωγικής 
διεργασίας· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.92 Υπηρεσίες 
συναρμολόγησης μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα, 
π.δ.κ.α.

Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α.

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα

29.32.9 Υπηρεσίες 
συναρμολόγησης μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα, 
π.δ.κ.α.· υπηρεσίες 
συναρμολόγησης 
πλήρων συλλογών 
κατασκευής για 
αυτοκίνητα οχήματα στα 
πλαίσια της 
παραγωγικής 
διεργασίας· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
μερών και εξαρτημάτων 
για μηχανοκίνητα 
οχήματα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα 
οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29. Κατασκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή 
άλλων μερών και 
εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.9 Υπηρεσίες 
συναρμολόγησης μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα, 
π.δ.κ.α.· υπηρεσίες 
συναρμολόγησης πλήρων 
συλλογών κατασκευής για 
αυτοκίνητα οχήματα στα 
πλαίσια της παραγωγικής 
διεργασίας· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της κατασκευής άλλων 
μερών και εξαρτημάτων 
για μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων μερών 
και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.99.01 Υπηρεσίες 
ταπετσαρίσματος 
καθισμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα

Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
30. Κατασκευή 
λοιπού εξοπλισμού 
μεταφορών

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή 
επίπλων Κατασκευή επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων Κατασκευή επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.01 Κατασκευή 
επίπλων για 
γραφεία και 
καταστήματα

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.01 Κατασκευή 
επίπλων για 
γραφεία και 
καταστήματα

31.01.1 Κατασκευή 
επίπλων γραφείων 
και καταστημάτων και 
μερών τους

Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και 
μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων
31.01 Κατασκευή 
επίπλων για γραφεία 
και καταστήματα

31.01.1 Κατασκευή 
επίπλων γραφείων και 
καταστημάτων και μερών 
τους

31.01.11 Κατασκευή 
μεταλλικών επίπλων, 
περιλαμβανομένων και 
των καθισμάτων, που 
χρησιμοποιούνται σε 
γραφεία και καταστήματα

Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, περιλαμβανομένων και των 
καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία και 
καταστήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων
31.01 Κατασκευή 
επίπλων για γραφεία 
και καταστήματα

31.01.1 Κατασκευή 
επίπλων γραφείων και 
καταστημάτων και μερών 
τους

31.01.12 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων, 
περιλαμβανομένων και 
των καθισμάτων, που 
χρησιμοποιούνται σε 
γραφεία

Κατασκευή ξύλινων επίπλων, περιλαμβανομένων και των 
καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων
31.01 Κατασκευή 
επίπλων για γραφεία 
και καταστήματα

31.01.1 Κατασκευή 
επίπλων γραφείων και 
καταστημάτων και μερών 
τους

31.01.12 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων, 
περιλαμβανομένων και 
των καθισμάτων, που 
χρησιμοποιούνται σε 
γραφεία

31.01.12.01 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων 
γραφείου, από μονάδα 
που απασχολεί μέχρι 
και δύο εργάτες

Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου, από μονάδα που απασχολεί 
μέχρι και δύο εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων
31.01 Κατασκευή 
επίπλων για γραφεία 
και καταστήματα

31.01.1 Κατασκευή 
επίπλων γραφείων και 
καταστημάτων και μερών 
τους

31.01.12 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων, 
περιλαμβανομένων και 
των καθισμάτων, που 
χρησιμοποιούνται σε 
γραφεία

31.01.12.02 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων 
γραφείου, από μονάδα 
που απασχολεί τρεις 
και άνω εργάτες

Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου, από μονάδα που απασχολεί 
τρεις και άνω εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων
31.01 Κατασκευή 
επίπλων για γραφεία 
και καταστήματα

31.01.1 Κατασκευή 
επίπλων γραφείων και 
καταστημάτων και μερών 
τους

31.01.13 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων για 
καταστήματα

Κατασκευή ξύλινων επίπλων για καταστήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων
31.01 Κατασκευή 
επίπλων για γραφεία 
και καταστήματα

31.01.1 Κατασκευή 
επίπλων γραφείων και 
καταστημάτων και μερών 
τους

31.01.13 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων για 
καταστήματα

31.01.13.01 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων 
καταστημάτων, από 
μονάδα που απασχολεί 
μέχρι και δύο εργάτες

Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων, από μονάδα που 
απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων
31.01 Κατασκευή 
επίπλων για γραφεία 
και καταστήματα

31.01.1 Κατασκευή 
επίπλων γραφείων και 
καταστημάτων και μερών 
τους

31.01.13 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων για 
καταστήματα

31.01.13.02 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων 
καταστημάτων, από 
μονάδα που απασχολεί 
τρεις και άνω εργάτες

Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων, από μονάδα που 
απασχολεί τρεις και άνω εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.01 Κατασκευή 
επίπλων για 
γραφεία και 
καταστήματα

31.01.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής επίπλων 
γραφείων και 
καταστημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής επίπλων γραφείων και καταστημάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων
31.01 Κατασκευή 
επίπλων για γραφεία 
και καταστήματα

31.01.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής επίπλων 
γραφείων και 
καταστημάτων

31.01.91 Υπηρεσίες 
ταπετσαρίσματος 
καρεκλών και 
καθισμάτων γραφείου

Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων 
γραφείου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων
31.01 Κατασκευή 
επίπλων για γραφεία 
και καταστήματα

31.01.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής επίπλων 
γραφείων και 
καταστημάτων

31.01.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής επίπλων 
γραφείων και 
καταστημάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής επίπλων γραφείων και καταστημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.02 Κατασκευή 
επίπλων 
κουζίνας

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.02 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας

31.02.1 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας Κατασκευή επίπλων κουζίνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.02 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας

31.02.1 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας

31.02.10 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας Κατασκευή επίπλων κουζίνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.02 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας

31.02.1 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας

31.02.10 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας

31.02.10.01 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων 
κουζίνας, από μονάδα 
που απασχολεί μέχρι 
και δύο εργάτες

Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που απασχολεί 
μέχρι και δύο εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.02 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας

31.02.1 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας

31.02.10 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας

31.02.10.02 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων 
κουζίνας, από μονάδα 
που απασχολεί τρεις 
και άνω εργάτες

Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που απασχολεί 
τρεις και άνω εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.02 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας

31.02.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής επίπλων 
κουζίνας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής επίπλων κουζίνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.02 Κατασκευή 
επίπλων κουζίνας

31.02.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής επίπλων 
κουζίνας

31.02.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής επίπλων 
κουζίνας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής επίπλων κουζίνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.03 Κατασκευή 
στρωμάτων Κατασκευή στρωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.03 Κατασκευή 
στρωμάτων

31.03.1 Κατασκευή 
στηριγμάτων 
στρωμάτων· 
στρωμάτων

Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων· στρωμάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.03 Κατασκευή 
στρωμάτων

31.03.1 Κατασκευή 
στηριγμάτων 
στρωμάτων· στρωμάτων

31.03.11 Κατασκευή 
στηριγμάτων στρωμάτων Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.03 Κατασκευή 
στρωμάτων

31.03.1 Κατασκευή 
στηριγμάτων 
στρωμάτων· στρωμάτων

31.03.11 Κατασκευή 
στηριγμάτων στρωμάτων

31.03.11.01 Κατασκευή 
σομιέδων Κατασκευή σομιέδων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.03 Κατασκευή 
στρωμάτων

31.03.1 Κατασκευή 
στηριγμάτων 
στρωμάτων· στρωμάτων

31.03.12 Κατασκευή 
στρωμάτων, εκτός από 
τα στηρίγματα 
στρωμάτων

Κατασκευή στρωμάτων, εκτός από τα στηρίγματα στρωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.03 Κατασκευή 
στρωμάτων

31.03.1 Κατασκευή 
στηριγμάτων στρωμάτων· 
στρωμάτων

31.03.12 Κατασκευή 
στρωμάτων, εκτός από τα 
στηρίγματα στρωμάτων

31.03.12.01 Κατασκευή 
στρωμάτων με 
μεταλλικό εξοπλισμό 
(στρωματέξ)

Κατασκευή στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.03 Κατασκευή 
στρωμάτων

31.03.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
στρωμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής στρωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.03 Κατασκευή 
στρωμάτων

31.03.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής στρωμάτων

31.03.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής στρωμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής στρωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων Κατασκευή άλλων επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.1 Κατασκευή 
άλλων επίπλων και 
μερών τους

Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.1 Κατασκευή 
άλλων επίπλων και 
μερών τους

31.09.11 Κατασκευή 
μεταλλικών επίπλων 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.1 Κατασκευή 
άλλων επίπλων και 
μερών τους

31.09.12 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων που 
χρησιμοποιούνται σε 
κρεβατοκάμαρες, 
τραπεζαρίες και στο 
καθιστικά

Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε 
κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και στο καθιστικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.1 Κατασκευή άλλων 
επίπλων και μερών τους

31.09.12 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων που 
χρησιμοποιούνται σε 
κρεβατοκάμαρες, 
τραπεζαρίες και στο 
καθιστικά

31.09.12.01 Κατασκευή 
άλλων ξύλινων 
οικιακών επίπλων, από 
μονάδα που απασχολεί 
μέχρι και δύο εργάτες

Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που 
απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.1 Κατασκευή άλλων 
επίπλων και μερών τους

31.09.12 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων που 
χρησιμοποιούνται σε 
κρεβατοκάμαρες, 
τραπεζαρίες και στο 
καθιστικά

31.09.12.02 Κατασκευή 
άλλων ξύλινων 
οικιακών επίπλων, από 
μονάδα που απασχολεί 
τρεις και άνω εργάτες

Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που 
απασχολεί τρεις και άνω εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.1 Κατασκευή άλλων 
επίπλων και μερών τους

31.09.12 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων που 
χρησιμοποιούνται σε 
κρεβατοκάμαρες, 
τραπεζαρίες και στο 
καθιστικά

31.09.12.03 Κατασκευή 
κρεβατιών Κατασκευή κρεβατιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.1 Κατασκευή 
άλλων επίπλων και 
μερών τους

31.09.13 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α. Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.1 Κατασκευή άλλων 
επίπλων και μερών τους

31.09.13 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.

31.09.13.01 Κατασκευή 
άλλων ξύλινων 
επίπλων, από μονάδα 
που απασχολεί μέχρι 
και δύο εργάτες

Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων, από μονάδα που απασχολεί 
μέχρι και δύο εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.1 Κατασκευή άλλων 
επίπλων και μερών τους

31.09.13 Κατασκευή 
ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.

31.09.13.02 Κατασκευή 
άλλων ξύλινων 
επίπλων, από μονάδα 
που απασχολεί τρεις 
και άνω εργάτες

Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων, από μονάδα που απασχολεί 
τρεις και άνω εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.1 Κατασκευή 
άλλων επίπλων και 
μερών τους

31.09.14 Κατασκευή 
επίπλων από πλαστικές 
ύλες ή από άλλα υλικά 
(όπως π.χ. από καλάμια, 
λυγαριές ή μπαμπού)

Κατασκευή επίπλων από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά 
(όπως π.χ. από καλάμια, λυγαριές ή μπαμπού)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.1 Κατασκευή άλλων 
επίπλων και μερών τους

31.09.14 Κατασκευή 
επίπλων από πλαστικές 
ύλες ή από άλλα υλικά 
(όπως π.χ. από καλάμια, 
λυγαριές ή μπαμπού)

31.09.14.01 Κατασκευή 
πλεκτών επίπλων Κατασκευή πλεκτών επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή 
επίπλων

31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
κατασκευής άλλων 
επίπλων

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων· 
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής 
άλλων επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
άλλων επίπλων

31.09.91 Υπηρεσίες 
ταπετσαρίσματος 
καρεκλών και 
καθισμάτων, όχι 
γραφείου και εκτός 
οχημάτων

Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι 
γραφείου και εκτός οχημάτων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
άλλων επίπλων

31.09.92 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων (εκτός του 
ταπετσαρίσματος 
καρεκλών και 
καθισμάτων)

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός 
του ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της κατασκευής άλλων 
επίπλων

31.09.92 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων (εκτός του 
ταπετσαρίσματος 
καρεκλών και καθισμάτων)

31.09.92.01 Υπηρεσίες 
αποκατάστασης και 
ανακαίνισης επίπλων

Υπηρεσίες αποκατάστασης και ανακαίνισης επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της κατασκευής άλλων 
επίπλων

31.09.92 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων (εκτός του 
ταπετσαρίσματος 
καρεκλών και καθισμάτων)

31.09.92.02 Υπηρεσίες 
στίλβωσης επίπλων 
(λουστραδόρου)

Υπηρεσίες στίλβωσης επίπλων (λουστραδόρου)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της κατασκευής άλλων 
επίπλων

31.09.92 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων (εκτός του 
ταπετσαρίσματος 
καρεκλών και καθισμάτων)

31.09.92.03 Υπηρεσίες 
συναρμολόγησης 
επίπλων

Υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της κατασκευής άλλων 
επίπλων

31.09.92 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων (εκτός του 
ταπετσαρίσματος 
καρεκλών και καθισμάτων)

31.09.92.04 Υπηρεσίες 
ψεκασμού, 
λουστραρίσματος, 
βερνικώματος, 
επιχρύσωσης και 
βαψίματος επίπλων

Υπηρεσίες ψεκασμού, λουστραρίσματος, βερνικώματος, 
επιχρύσωσης και βαψίματος επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 31. Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων 31.09 Κατασκευή 
άλλων επίπλων

31.09.9 Υπηρεσίες 
τελειοποίησης 
(φινιρίσματος) νέων 
επίπλων· εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής 
άλλων επίπλων

31.09.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
επίπλων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, 
πολύτιμων 
αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, πολύτιμων 
αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και συναφών 
ειδών

32.12.11 Επεξεργασία 
καλλιεργημένων 
μαργαριταριών, πολύτιμων 
ή ημιπολύτιμων λίθων, 
συμπεριλαμβανομένων 
των συνθετικών ή 
ανασχηματισμένων λίθων, 
κατεργασμένων αλλά όχι 
δεμένων σε κοσμήματα

32.12.11.01 Παραγωγή 
ημιπολύτιμων λίθων Παραγωγή ημιπολύτιμων λίθων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και συναφών 
ειδών

32.12.11 Επεξεργασία 
καλλιεργημένων 
μαργαριταριών, πολύτιμων 
ή ημιπολύτιμων λίθων, 
συμπεριλαμβανομένων 
των συνθετικών ή 
ανασχηματισμένων λίθων, 
κατεργασμένων αλλά όχι 
δεμένων σε κοσμήματα

32.12.11.02 Υπηρεσίες 
αδαμαντόδεσης, 
επεξεργασίας και 
λείανσης φυσικών 
διαμαντιών

Υπηρεσίες αδαμαντόδεσης, επεξεργασίας και λείανσης φυσικών 
διαμαντιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, πολύτιμων 
αντικειμένων και συναφών 
ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.12 Επεξεργασία 
βιομηχανικών 
διαμαντιών, 
κατεργασμένων· σκονών 
φυσικών ή συνθετικών 
πολύτιμων ή 
ημιπολύτιμων λίθων

Επεξεργασία βιομηχανικών διαμαντιών, κατεργασμένων· 
σκονών φυσικών ή συνθετικών πολύτιμων ή ημιπολύτιμων 
λίθων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και συναφών 
ειδών

32.12.12 Επεξεργασία 
βιομηχανικών διαμαντιών, 
κατεργασμένων· σκονών 
φυσικών ή συνθετικών 
πολύτιμων ή ημιπολύτιμων 
λίθων

32.12.12.01 Υπηρεσίες 
αδαμαντόδεσης, 
επεξεργασίας και 
λείανσης βιομηχανικών 
διαμαντιών

Υπηρεσίες αδαμαντόδεσης, επεξεργασίας και λείανσης 
βιομηχανικών διαμαντιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, πολύτιμων 
αντικειμένων και συναφών 
ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.13 Κατασκευή 
ειδών κοσμηματοποιίας 
και μερών τους· ειδών 
χρυσοχοΐας ή 
αργυροχοΐας και μερών 
τους

Κατασκευή ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους· ειδών 
χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και συναφών 
ειδών

32.12.13 Κατασκευή ειδών 
κοσμηματοποιίας και 
μερών τους· ειδών 
χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας 
και μερών τους

32.12.13.01 Κατασκευή 
ειδών από άργυρο Κατασκευή ειδών από άργυρο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και συναφών 
ειδών

32.12.13 Κατασκευή ειδών 
κοσμηματοποιίας και 
μερών τους· ειδών 
χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας 
και μερών τους

32.12.13.02 Κατασκευή 
ειδών χρυσοχοΐας Κατασκευή ειδών χρυσοχοΐας
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και συναφών 
ειδών

32.12.13 Κατασκευή ειδών 
κοσμηματοποιίας και 
μερών τους· ειδών 
χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας 
και μερών τους

32.12.13.03 Κατασκευή 
εξαρτημάτων για 
κοσμήματα από άργυρο 
(σύρματος, φύλλων, 
σωλήνων, χυτών κλπ)

Κατασκευή εξαρτημάτων για κοσμήματα από άργυρο (σύρματος, 
φύλλων, σωλήνων, χυτών κλπ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και συναφών 
ειδών

32.12.13 Κατασκευή ειδών 
κοσμηματοποιίας και 
μερών τους· ειδών 
χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας 
και μερών τους

32.12.13.04 Κατασκευή 
εξαρτημάτων 
χρυσοχοΐας (σύρματος, 
φύλλων, σωλήνων, 
χυτών κλπ)

Κατασκευή εξαρτημάτων χρυσοχοΐας (σύρματος, φύλλων, 
σωλήνων, χυτών κλπ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και συναφών 
ειδών

32.12.13 Κατασκευή ειδών 
κοσμηματοποιίας και 
μερών τους· ειδών 
χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας 
και μερών τους

32.12.13.05 Κατασκευή 
σκευών από άργυρο Κατασκευή σκευών από άργυρο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και συναφών 
ειδών

32.12.13 Κατασκευή ειδών 
κοσμηματοποιίας και 
μερών τους· ειδών 
χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας 
και μερών τους

32.12.13.06 Κατασκευή 
χρυσών καδενών Κατασκευή χρυσών καδενών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και συναφών 
ειδών

32.12.13 Κατασκευή ειδών 
κοσμηματοποιίας και 
μερών τους· ειδών 
χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας 
και μερών τους

32.12.13.07 Κατασκευή 
χρυσών και αργυρών 
κοσμημάτων

Κατασκευή χρυσών και αργυρών κοσμημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, πολύτιμων 
αντικειμένων και συναφών 
ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.14 Κατασκευή 
άλλων ειδών από 
πολύτιμα μέταλλα· ειδών 
από φυσικά ή 
καλλιεργημένα 
μαργαριτάρια, 
πολύτιμους ή 
ημιπολύτιμους λίθους

Κατασκευή άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα· ειδών από 
φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή 
ημιπολύτιμους λίθους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, πολύτιμων 
αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων και συναφών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, πολύτιμων 
αντικειμένων και συναφών 
ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων και συναφών ειδών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99.01 Εργασίες 
φινιρίσματος 
τεχνουργημάτων από 
χρυσό και άργυρο 
φασόν

Εργασίες φινιρίσματος τεχνουργημάτων από χρυσό και άργυρο 
φασόν

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99.02 Κατασκευή 
αργυρών κοσμημάτων 
φασόν

Κατασκευή αργυρών κοσμημάτων φασόν

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99.03 Κατασκευή 
ειδών χρυσοχοΐας 
φασόν

Κατασκευή ειδών χρυσοχοΐας φασόν

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99.04 Κατασκευή 
σκευών από άργυρο 
φασόν

Κατασκευή σκευών από άργυρο φασόν

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99.05 Υπηρεσίες 
στίλβωσης κοσμημάτων Υπηρεσίες στίλβωσης κοσμημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99.06 Υπηρεσίες 
χάραξης άλλων ειδών 
από πολύτιμα μέταλλα

Υπηρεσίες χάραξης άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.12 Κατασκευή 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.12.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας 
κατασκευής κοσμημάτων 
και συναφών ειδών

32.12.99.07 Υπηρεσίες 
χάραξης πολύτιμων 
μετάλλων ειδών 
κοσμηματοποιίας, 
χρυσοχοΐας, 
αργυροχοΐας

Υπηρεσίες χάραξης πολύτιμων μετάλλων ειδών κοσμηματοποιίας, 
χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, 
πολύτιμων 
αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.13 Κατασκευή 
κοσμημάτων 
απομίμησης και 
συναφών ειδών

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών 
ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, πολύτιμων 
αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.13 Κατασκευή 
κοσμημάτων 
απομίμησης και 
συναφών ειδών

32.13.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων 
απομίμησης και 
συναφών ειδών

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών 
ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, πολύτιμων 
αντικειμένων και συναφών 
ειδών

32.13 Κατασκευή 
κοσμημάτων 
απομίμησης και 
συναφών ειδών

32.13.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων 
απομίμησης και 
συναφών ειδών

32.13.10 Κατασκευή 
κοσμημάτων 
απομίμησης και 
συναφών ειδών

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.13 Κατασκευή 
κοσμημάτων 
απομίμησης και 
συναφών ειδών

32.13.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων απομίμησης 
και συναφών ειδών

32.13.10 Κατασκευή 
κοσμημάτων απομίμησης 
και συναφών ειδών

32.13.10.01 Κατασκευή 
κοσμημάτων από 
πλαστικό, ύφασμα, 
ξύλο, όστρακα, μη 
πολύτιμες πέτρες, κοινά 
μέταλλα και άλλα υλικά

Κατασκευή κοσμημάτων από πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, όστρακα, μη 
πολύτιμες πέτρες, κοινά μέταλλα και άλλα υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, πολύτιμων 
αντικειμένων και 
συναφών ειδών

32.13 Κατασκευή 
κοσμημάτων 
απομίμησης και 
συναφών ειδών

32.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
απομιμήσεων 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής απομιμήσεων κοσμημάτων και συναφών 
ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.1 Κατασκευή 
κοσμημάτων, πολύτιμων 
αντικειμένων και συναφών 
ειδών

32.13 Κατασκευή 
κοσμημάτων 
απομίμησης και 
συναφών ειδών

32.13.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
απομιμήσεων 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

32.13.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής 
απομιμήσεων 
κοσμημάτων και 
συναφών ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής απομιμήσεων κοσμημάτων και συναφών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων Κατασκευή μουσικών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών 
οργάνων

Κατασκευή μουσικών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20.1 Κατασκευή 
πιάνων και άλλων 
έγχορδων και 
πνευστών μουσικών 
οργάνων, ηλεκτρικών 
οργάνων με κλίμακα 
πλήκτρων, 
μετρονόμων, 
διαπασών· 
μηχανισμών για 
μουσικά κουτιά

Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών 
μουσικών οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα 
πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών· μηχανισμών για 
μουσικά κουτιά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή μουσικών 
οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20.1 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

Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων με 
κλίμακα πλήκτρων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή μουσικών 
οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20.1 Κατασκευή 
πιάνων και άλλων 
έγχορδων και πνευστών 
μουσικών οργάνων, 
ηλεκτρικών οργάνων με 
κλίμακα πλήκτρων, 
μετρονόμων, διαπασών· 
μηχανισμών για μουσικά 
κουτιά

32.20.12 Κατασκευή 
άλλων έγχορδων 
μουσικών οργάνων

Κατασκευή άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή μουσικών 
οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20.1 Κατασκευή 
πιάνων και άλλων 
έγχορδων και πνευστών 
μουσικών οργάνων, 
ηλεκτρικών οργάνων με 
κλίμακα πλήκτρων, 
μετρονόμων, διαπασών· 
μηχανισμών για μουσικά 
κουτιά

32.20.13 Κατασκευή 
εκκλησιαστικών 
οργάνων με κλίμακα 
πλήκτρων, αρμόνιων και 
παρόμοιων οργάνων· 
ακορντεόν και 
παρόμοιων οργάνων· 
φυσαρμόνικων· 
πνευστών οργάνων

Κατασκευή εκκλησιαστικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, 
αρμόνιων και παρόμοιων οργάνων· ακορντεόν και παρόμοιων 
οργάνων· φυσαρμόνικων· πνευστών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή μουσικών 
οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20.1 Κατασκευή 
πιάνων και άλλων 
έγχορδων και πνευστών 
μουσικών οργάνων, 
ηλεκτρικών οργάνων με 
κλίμακα πλήκτρων, 
μετρονόμων, διαπασών· 
μηχανισμών για μουσικά 
κουτιά

32.20.14 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων ή 
οργάνων με κλίμακα 
πλήκτρων, ο ήχος των 
οποίων παράγεται ή 
πρέπει να ενισχύεται με 
ηλεκτρικά μέσα

Κατασκευή μουσικών οργάνων ή οργάνων με κλίμακα 
πλήκτρων, ο ήχος των οποίων παράγεται ή πρέπει να 
ενισχύεται με ηλεκτρικά μέσα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή μουσικών 
οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20.1 Κατασκευή 
πιάνων και άλλων 
έγχορδων και πνευστών 
μουσικών οργάνων, 
ηλεκτρικών οργάνων με 
κλίμακα πλήκτρων, 
μετρονόμων, διαπασών· 
μηχανισμών για μουσικά 
κουτιά

32.20.15 Κατασκευή 
άλλων μουσικών 
οργάνων

Κατασκευή άλλων μουσικών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή μουσικών 
οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20.1 Κατασκευή 
πιάνων και άλλων 
έγχορδων και πνευστών 
μουσικών οργάνων, 
ηλεκτρικών οργάνων με 
κλίμακα πλήκτρων, 
μετρονόμων, διαπασών· 
μηχανισμών για μουσικά 
κουτιά

32.20.16 Κατασκευή 
μετρονόμων, διαπασών 
και πνευστών διαπασών· 
μηχανισμών για μουσικά 
κουτιά· χορδών 
μουσικών οργάνων

Κατασκευή μετρονόμων, διαπασών και πνευστών διαπασών· 
μηχανισμών για μουσικά κουτιά· χορδών μουσικών οργάνων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20.2 Κατασκευή 
μερών και 
εξαρτημάτων 
μουσικών οργάνων

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή μουσικών 
οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20.2 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
μουσικών οργάνων

32.20.20 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
μουσικών οργάνων

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής μουσικών 
οργάνων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μουσικών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.2 Κατασκευή μουσικών 
οργάνων

32.20 Κατασκευή 
μουσικών οργάνων

32.20.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μουσικών 
οργάνων

32.20.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μουσικών 
οργάνων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μουσικών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών Κατασκευή αθλητικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών Κατασκευή αθλητικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.1 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών Κατασκευή αθλητικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή αθλητικών 
ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.1 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.11 Κατασκευή 
χιονοπέδιλων και άλλου 
εξοπλισμού για 
χιονοπέδιλα, εκτός 
υποδημάτων· 
παγοπέδιλων και 
τροχοπέδιλων· μερών 
τους

Κατασκευή χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για 
χιονοπέδιλα, εκτός υποδημάτων· παγοπέδιλων και 
τροχοπέδιλων· μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή αθλητικών 
ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.1 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.12 Κατασκευή 
χιονοπέδιλων Κατασκευή χιονοπέδιλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή αθλητικών 
ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.1 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.13 Κατασκευή 
πέδιλων για θαλάσσιο 
σκι, κυματοσανίδων, 
ιστιοσανίδων και άλλου 
εξοπλισμού για ναυτικά 
αθλήματα

Κατασκευή πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, 
ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή αθλητικών 
ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.1 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.14 Κατασκευή 
ειδών και εξοπλισμού 
γυμναστηρίων ή 
αθλητικών ειδών και 
αθλητικού εξοπλισμού

Κατασκευή ειδών και εξοπλισμού γυμναστηρίων ή αθλητικών 
ειδών και αθλητικού εξοπλισμού

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή αθλητικών 
ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.1 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.14 Κατασκευή ειδών 
και εξοπλισμού 
γυμναστηρίων ή αθλητικών 
ειδών και αθλητικού 
εξοπλισμού

32.30.14.01 Κατασκευή 
οργάνων γυμναστικής Κατασκευή οργάνων γυμναστικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή αθλητικών 
ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.1 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.14 Κατασκευή ειδών 
και εξοπλισμού 
γυμναστηρίων ή αθλητικών 
ειδών και αθλητικού 
εξοπλισμού

32.30.14.02 Κατασκευή 
ρακετών αντισφαίρισης Κατασκευή ρακετών αντισφαίρισης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή αθλητικών 
ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.1 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.15 Κατασκευή 
άλλων ειδών και 
εξοπλισμού για 
αθλητισμό ή για 
υπαίθριους αγώνες· 
κολυμβητικών δεξαμενών 
και δεξαμενών 
κωπηλασίας

Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για 
υπαίθριους αγώνες· κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών 
κωπηλασίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή αθλητικών 
ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.1 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.16 Κατασκευή 
καλαμιών ψαρέματος, 
άλλων σύνεργων 
ψαρέματος με πετονιά· 
ειδών κυνηγιού ή 
ψαρέματος π.δ.κ.α.

Κατασκευή καλαμιών ψαρέματος, άλλων σύνεργων ψαρέματος 
με πετονιά· ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής 
αθλητικών ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής αθλητικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.3 Κατασκευή αθλητικών 
ειδών

32.30 Κατασκευή 
αθλητικών ειδών

32.30.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής αθλητικών 
ειδών

32.30.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής αθλητικών 
ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής αθλητικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.1 Κατασκευή 
κουκλών που 
αναπαριστούν μόνο 
ανθρώπινες υπάρξεις· 
παιχνιδιών που 
αναπαριστούν ζώα ή 
μη ανθρώπινες 
υπάρξεις· μερών τους

Κατασκευή κουκλών που αναπαριστούν μόνο 
ανθρώπινες υπάρξεις· παιχνιδιών που αναπαριστούν 
ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις· μερών τους
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών 
κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.1 Κατασκευή 
κουκλών που 
αναπαριστούν μόνο 
ανθρώπινες υπάρξεις· 
παιχνιδιών που 
αναπαριστούν ζώα ή μη 
ανθρώπινες υπάρξεις· 
μερών τους

32.40.11 Κατασκευή 
κουκλών που 
αναπαριστούν μόνο 
ανθρώπινες υπάρξεις

Κατασκευή κουκλών που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες 
υπάρξεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών 
κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.1 Κατασκευή 
κουκλών που 
αναπαριστούν μόνο 
ανθρώπινες υπάρξεις· 
παιχνιδιών που 
αναπαριστούν ζώα ή μη 
ανθρώπινες υπάρξεις· 
μερών τους

32.40.12 Κατασκευή 
παιχνιδιών που 
αναπαριστούν ζώα ή μη 
ανθρώπινες υπάρξεις

Κατασκευή παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη 
ανθρώπινες υπάρξεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών 
κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.1 Κατασκευή 
κουκλών που 
αναπαριστούν μόνο 
ανθρώπινες υπάρξεις· 
παιχνιδιών που 
αναπαριστούν ζώα ή μη 
ανθρώπινες υπάρξεις· 
μερών τους

32.40.13 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
για κούκλες που 
αναπαριστούν 
ανθρώπινες υπάρξεις

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για κούκλες που 
αναπαριστούν ανθρώπινες υπάρξεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.2 Κατασκευή 
παιδικών τρένων και 
των εξαρτημάτων 
τους· άλλων μοντέλων 
ή κατασκευών υπό 
κλίμακα και 
κατασκευαστικών 
παιχνιδιών

Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· 
άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και 
κατασκευαστικών παιχνιδιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών 
κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.2 Κατασκευή 
παιδικών τρένων και των 
εξαρτημάτων τους· 
άλλων μοντέλων ή 
κατασκευών υπό κλίμακα 
και κατασκευαστικών 
παιχνιδιών

32.40.20 Κατασκευή 
παιδικών τρένων και των 
εξαρτημάτων τους· 
άλλων μοντέλων ή 
κατασκευών υπό κλίμακα 
και κατασκευαστικών 
παιχνιδιών

Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων 
μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών 
παιχνιδιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.3 Κατασκευή 
άλλων παιχνιδιών, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των παιδικών 
μουσικών οργάνων

Κατασκευή άλλων παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδικών μουσικών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών 
κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.3 Κατασκευή 
άλλων παιχνιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των παιδικών μουσικών 
οργάνων

32.40.31 Κατασκευή 
τροχοφόρων παιχνιδιών 
σχεδιασμένων για να 
επιβαίνουν παιδιά· 
καροτσιών για κούκλες

Κατασκευή τροχοφόρων παιχνιδιών σχεδιασμένων για να 
επιβαίνουν παιδιά· καροτσιών για κούκλες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών 
κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.3 Κατασκευή 
άλλων παιχνιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των παιδικών μουσικών 
οργάνων

32.40.32 Κατασκευή 
συναρμολογούμενων 
παιχνιδιών-
σπαζοκεφαλιών

Κατασκευή συναρμολογούμενων παιχνιδιών-σπαζοκεφαλιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών 
κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.3 Κατασκευή 
άλλων παιχνιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των παιδικών μουσικών 
οργάνων

32.40.39 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε είδους 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.4 Κατασκευή 
άλλων παιχνιδιών Κατασκευή άλλων παιχνιδιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών 
κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.4 Κατασκευή 
άλλων παιχνιδιών

32.40.41 Κατασκευή 
παιγνιόχαρτων 
(τραπουλών)

Κατασκευή παιγνιόχαρτων (τραπουλών)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών 
κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.4 Κατασκευή 
άλλων παιχνιδιών

32.40.42 Κατασκευή 
ειδών για σφαιριστήρια, 
ειδών για λούνα παρκ, 
για επιτραπέζια 
παιχνίδια ή για παιχνίδια 
συναναστροφής· άλλων 
παιχνιδιών που 
λειτουργούν με 
νομισματοδέκτη ή με 
δισκέτα

Κατασκευή ειδών για σφαιριστήρια, ειδών για λούνα παρκ, για 
επιτραπέζια παιχνίδια ή για παιχνίδια συναναστροφής· άλλων 
παιχνιδιών που λειτουργούν με νομισματοδέκτη ή με δισκέτα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών 
κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε είδους

32.40.4 Κατασκευή άλλων 
παιχνιδιών

32.40.42 Κατασκευή ειδών 
για σφαιριστήρια, ειδών για 
λούνα παρκ, για 
επιτραπέζια παιχνίδια ή για 
παιχνίδια συναναστροφής· 
άλλων παιχνιδιών που 
λειτουργούν με 
νομισματοδέκτη ή με 
δισκέτα

32.40.42.01 Κατασκευή 
μπιλιάρδων Κατασκευή μπιλιάρδων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων παιχνιδιών κάθε είδους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών 
κάθε είδους

32.40 Κατασκευή 
παιχνιδιών κάθε 
είδους

32.40.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
παιχνιδιών κάθε είδους

32.40.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
παιχνιδιών κάθε είδους

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων παιχνιδιών κάθε είδους
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών 
οργάνων και προμηθειών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.1 Κατασκευή 
ιατρικών, 
χειρουργικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
συσκευών

Κατασκευή ιατρικών, χειρουργικών και οδοντιατρικών 
οργάνων και συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.1 Κατασκευή 
ιατρικών, χειρουργικών 
και οδοντιατρικών 
οργάνων και συσκευών

32.50.11 Κατασκευή 
άλλων οργάνων και 
συσκευών που 
χρησιμοποιούνται στην 
οδοντιατρική αγωγή

Κατασκευή άλλων οργάνων και συσκευών που 
χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική αγωγή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.1 Κατασκευή 
ιατρικών, χειρουργικών 
και οδοντιατρικών 
οργάνων και συσκευών

32.50.12 Κατασκευή 
ιατρικών, χειρουργικών ή 
εργαστηριακών 
αποστειρωτήρων

Κατασκευή ιατρικών, χειρουργικών ή εργαστηριακών 
αποστειρωτήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.1 Κατασκευή 
ιατρικών, χειρουργικών 
και οδοντιατρικών 
οργάνων και συσκευών

32.50.13 Κατασκευή 
συρίγγων, βελονών, 
καθετήρων, σωληνίσκων 
και παρόμοιων ειδών· 
οφθαλμικών και άλλων 
οργάνων και συσκευών 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή συρίγγων, βελονών, καθετήρων, σωληνίσκων και 
παρόμοιων ειδών· οφθαλμικών και άλλων οργάνων και 
συσκευών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.2 Κατασκευή 
θεραπευτικών 
οργάνων και 
συσκευών· συσκευών 
μετρήσεων, 
προθέσεων (τεχνητών 
μελών) και 
ορθοπεδικών 
συσκευών

Κατασκευή θεραπευτικών οργάνων και συσκευών· 
συσκευών μετρήσεων, προθέσεων (τεχνητών μελών) και 
ορθοπεδικών συσκευών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.2 Κατασκευή 
θεραπευτικών οργάνων 
και συσκευών· συσκευών 
μετρήσεων, προθέσεων 
(τεχνητών μελών) και 
ορθοπεδικών συσκευών

32.50.21 Κατασκευή 
θεραπευτικών οργάνων 
και συσκευών· 
αναπνευστικών 
συσκευών

Κατασκευή θεραπευτικών οργάνων και συσκευών· 
αναπνευστικών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.2 Κατασκευή 
θεραπευτικών οργάνων 
και συσκευών· συσκευών 
μετρήσεων, προθέσεων 
(τεχνητών μελών) και 
ορθοπεδικών συσκευών

32.50.22 Κατασκευή 
τεχνητών αρθρώσεων· 
ορθοπεδικών συσκευών· 
τεχνητών δοντιών· 
οδοντικών εξαρτημάτων· 
τεχνητών μελών του 
σώματος π.δ.κ.α.

Κατασκευή τεχνητών αρθρώσεων· ορθοπεδικών συσκευών· 
τεχνητών δοντιών· οδοντικών εξαρτημάτων· τεχνητών μελών 
του σώματος π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων και 
προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50.2 Κατασκευή 
θεραπευτικών οργάνων 
και συσκευών· συσκευών 
μετρήσεων, προθέσεων 
(τεχνητών μελών) και 
ορθοπεδικών συσκευών

32.50.22 Κατασκευή 
τεχνητών αρθρώσεων· 
ορθοπεδικών συσκευών· 
τεχνητών δοντιών· 
οδοντικών εξαρτημάτων· 
τεχνητών μελών του 
σώματος π.δ.κ.α.

32.50.22.01 Κατασκευή 
ορθοπεδικών ειδών 
από ύφασμα, ελαστικό 
νήμα ή λάστιχο και 
συναφείς ύλες

Κατασκευή ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή 
λάστιχο και συναφείς ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων και 
προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50.2 Κατασκευή 
θεραπευτικών οργάνων 
και συσκευών· συσκευών 
μετρήσεων, προθέσεων 
(τεχνητών μελών) και 
ορθοπεδικών συσκευών

32.50.22 Κατασκευή 
τεχνητών αρθρώσεων· 
ορθοπεδικών συσκευών· 
τεχνητών δοντιών· 
οδοντικών εξαρτημάτων· 
τεχνητών μελών του 
σώματος π.δ.κ.α.

32.50.22.02 Κατασκευή 
ορθοπεδικών ειδών, 
κηλεπιδέσμων και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσμων και παρόμοιων 
ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων και 
προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50.2 Κατασκευή 
θεραπευτικών οργάνων 
και συσκευών· συσκευών 
μετρήσεων, προθέσεων 
(τεχνητών μελών) και 
ορθοπεδικών συσκευών

32.50.22 Κατασκευή 
τεχνητών αρθρώσεων· 
ορθοπεδικών συσκευών· 
τεχνητών δοντιών· 
οδοντικών εξαρτημάτων· 
τεχνητών μελών του 
σώματος π.δ.κ.α.

32.50.22.03 Κατασκευή 
τεχνητών δοντιών 
(εργασίες 
οδοντοτεχνίτη)

Κατασκευή τεχνητών δοντιών (εργασίες οδοντοτεχνίτη)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.2 Κατασκευή 
θεραπευτικών οργάνων 
και συσκευών· συσκευών 
μετρήσεων, προθέσεων 
(τεχνητών μελών) και 
ορθοπεδικών συσκευών

32.50.23 Κατασκευή 
μερών και εξαρτημάτων 
προθέσεων (τεχνητών 
μελών) και ορθοπεδικών 
συσκευών

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων προθέσεων (τεχνητών 
μελών) και ορθοπεδικών συσκευών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.3 Κατασκευή 
επίπλων για την 
ιατρική, τη 
χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την 
κτηνιατρική· 
καθισμάτων 
κομμωτηρίων και 
παρόμοιων 
καθισμάτων και 
μερών τους

Κατασκευή επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική· καθισμάτων 
κομμωτηρίων και παρόμοιων καθισμάτων και μερών 
τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.3 Κατασκευή 
επίπλων για την ιατρική, 
τη χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την 
κτηνιατρική· καθισμάτων 
κομμωτηρίων και 
παρόμοιων καθισμάτων 
και μερών τους

32.50.30 Κατασκευή 
επίπλων για την ιατρική, 
τη χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την 
κτηνιατρική· καθισμάτων 
κομμωτηρίων και 
παρόμοιων καθισμάτων 
και μερών τους

Κατασκευή επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική· καθισμάτων κομμωτηρίων και 
παρόμοιων καθισμάτων και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.4 Κατασκευή 
οφθαλμικών γυαλιών, 
φακών και μερών τους

Κατασκευή οφθαλμικών γυαλιών, φακών και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.4 Κατασκευή 
οφθαλμικών γυαλιών, 
φακών και μερών τους

32.50.41 Κατασκευή 
φακών επαφής· φακών 
οφθαλμικών γυαλιών 
από οποιοδήποτε υλικό

Κατασκευή φακών επαφής· φακών οφθαλμικών γυαλιών από 
οποιοδήποτε υλικό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.4 Κατασκευή 
οφθαλμικών γυαλιών, 
φακών και μερών τους

32.50.42 Κατασκευή 
γυαλιών, προφυλακτικών 
οφθαλμικών γυαλιών και 
παρόμοιων ειδών, 
διορθωτικών, 
προστατευτικών ή άλλων

Κατασκευή γυαλιών, προφυλακτικών οφθαλμικών γυαλιών και 
παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.4 Κατασκευή 
οφθαλμικών γυαλιών, 
φακών και μερών τους

32.50.43 Κατασκευή 
σκελετών και 
υποστηριγμάτων 
οφθαλμικών γυαλιών, 
προφυλακτικών 
οφθαλμικών γυαλιών ή 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή σκελετών και υποστηριγμάτων οφθαλμικών 
γυαλιών, προφυλακτικών οφθαλμικών γυαλιών ή παρόμοιων 
ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων και 
προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50.4 Κατασκευή 
οφθαλμικών γυαλιών, 
φακών και μερών τους

32.50.43 Κατασκευή 
σκελετών και 
υποστηριγμάτων 
οφθαλμικών γυαλιών, 
προφυλακτικών 
οφθαλμικών γυαλιών ή 
παρόμοιων ειδών

32.50.43.01 Κατασκευή 
σκελετών ματογυαλιών Κατασκευή σκελετών ματογυαλιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.4 Κατασκευή 
οφθαλμικών γυαλιών, 
φακών και μερών τους

32.50.44 Κατασκευή 
μερών σκελετών και 
υποστηριγμάτων 
οφθαλμικών γυαλιών, 
προφυλακτικών 
οφθαλμικών γυαλιών ή 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή μερών σκελετών και υποστηριγμάτων οφθαλμικών 
γυαλιών, προφυλακτικών οφθαλμικών γυαλιών ή παρόμοιων 
ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.5 Κατασκευή 
άλλων ειδών ιατρικής 
ή χειρουργικής 
χρήσης

Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής 
χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.5 Κατασκευή 
άλλων ειδών ιατρικής ή 
χειρουργικής χρήσης

32.50.50 Κατασκευή 
άλλων ειδών ιατρικής ή 
χειρουργικής χρήσης

Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής ιατρικού 
και χειρουργικού 
εξοπλισμού και 
ορθοπεδικών 
συσκευών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού και 
ορθοπεδικών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.5 Κατασκευή ιατρικών 
και οδοντιατρικών οργάνων 
και προμηθειών

32.50 Κατασκευή 
ιατρικών και 
οδοντιατρικών 
οργάνων και 
προμηθειών

32.50.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ιατρικού και 
χειρουργικού 
εξοπλισμού και 
ορθοπεδικών συσκευών

32.50.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ιατρικού και 
χειρουργικού 
εξοπλισμού και 
ορθοπεδικών συσκευών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού και 
ορθοπεδικών συσκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.91 Κατασκευή 
σκουπών και 
βουρτσών

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.91 Κατασκευή 
σκουπών και 
βουρτσών

32.91.1 Κατασκευή 
σκουπών και 
βουρτσών

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.91 Κατασκευή 
σκουπών και 
βουρτσών

32.91.1 Κατασκευή 
σκουπών και βουρτσών

32.91.11 Κατασκευή 
σκουπών και βουρτσών 
για οικιακή καθαριότητα

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών για οικιακή καθαριότητα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.91 Κατασκευή 
σκουπών και 
βουρτσών

32.91.1 Κατασκευή 
σκουπών και βουρτσών

32.91.12 Κατασκευή 
οδοντόβουρτσων, 
ψηκτρών και πινέλων για 
τα γένια, τα μαλλιά της 
κεφαλής και άλλων 
ψηκτρών για τον ατομικό 
καλλωπισμό· πινέλων 
και ψηκτρών για 
καλλιτέχνες, πινέλων 
γραφής και παρόμοιων 
πινέλων για τη χρήση 
των καλλυντικών

Κατασκευή οδοντόβουρτσων, ψηκτρών και πινέλων για τα 
γένια, τα μαλλιά της κεφαλής και άλλων ψηκτρών για τον 
ατομικό καλλωπισμό· πινέλων και ψηκτρών για καλλιτέχνες, 
πινέλων γραφής και παρόμοιων πινέλων για τη χρήση των 
καλλυντικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.91 Κατασκευή 
σκουπών και 
βουρτσών

32.91.1 Κατασκευή 
σκουπών και βουρτσών

32.91.19 Κατασκευή 
άλλων βουρτσών 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή άλλων βουρτσών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.91 Κατασκευή 
σκουπών και 
βουρτσών

32.91.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής σκουπών 
και βουρτσών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής σκουπών και βουρτσών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.91 Κατασκευή 
σκουπών και 
βουρτσών

32.91.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής σκουπών 
και βουρτσών

32.91.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής σκουπών 
και βουρτσών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής σκουπών και βουρτσών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.1 Κατασκευή 
καλυμμάτων κεφαλής 
ασφαλείας· γραφίδων 
και μολυβιών, 
σφραγίδων 
αναγραφής 
ημερομηνιών, 
σφράγισης ή 
αρίθμησης· 
μελανοταινιών 
γραφομηχανής, 
ταμπόν μελάνης

Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας· γραφίδων 
και μολυβιών, σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών, 
σφράγισης ή αρίθμησης· μελανοταινιών γραφομηχανής, 
ταμπόν μελάνης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.1 Κατασκευή 
καλυμμάτων κεφαλής 
ασφαλείας· γραφίδων 
και μολυβιών, 
σφραγίδων αναγραφής 
ημερομηνιών, σφράγισης 
ή αρίθμησης· 
μελανοταινιών 
γραφομηχανής, ταμπόν 
μελάνης

32.99.11 Κατασκευή 
καλυμμάτων κεφαλής 
ασφαλείας και άλλων 
προϊόντων ασφαλείας

Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και άλλων 
προϊόντων ασφαλείας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.1 Κατασκευή 
καλυμμάτων κεφαλής 
ασφαλείας· γραφίδων 
και μολυβιών, 
σφραγίδων αναγραφής 
ημερομηνιών, σφράγισης 
ή αρίθμησης· 
μελανοταινιών 
γραφομηχανής, ταμπόν 
μελάνης

32.99.12 Κατασκευή 
στυλογράφων με 
σφαιρίδιο· στυλογράφων 
και μαρκαδόρων με μύτη 
από πίλημα (τσόχα) ή 
άλλο πορώδες υλικό· 
μηχανικών ή κινητών 
μολυβιών

Κατασκευή στυλογράφων με σφαιρίδιο· στυλογράφων και 
μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα (τσόχα) ή άλλο πορώδες 
υλικό· μηχανικών ή κινητών μολυβιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.1 Κατασκευή 
καλυμμάτων κεφαλής 
ασφαλείας· γραφίδων 
και μολυβιών, 
σφραγίδων αναγραφής 
ημερομηνιών, σφράγισης 
ή αρίθμησης· 
μελανοταινιών 
γραφομηχανής, ταμπόν 
μελάνης

32.99.13 Κατασκευή 
πενών για σινική μελάνη· 
στυλογράφων μελάνης, 
άλλων στυλογράφων και 
άλλων γραφίδων

Κατασκευή πενών για σινική μελάνη· στυλογράφων μελάνης, 
άλλων στυλογράφων και άλλων γραφίδων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.1 Κατασκευή 
καλυμμάτων κεφαλής 
ασφαλείας· γραφίδων 
και μολυβιών, 
σφραγίδων αναγραφής 
ημερομηνιών, σφράγισης 
ή αρίθμησης· 
μελανοταινιών 
γραφομηχανής, ταμπόν 
μελάνης

32.99.14 Κατασκευή 
συλλογών εργαλείων 
γραφής, κονδυλοφόρων 
και θηκών μολυβιών και 
παρόμοιων θηκών· 
μερών τους

Κατασκευή συλλογών εργαλείων γραφής, κονδυλοφόρων και 
θηκών μολυβιών και παρόμοιων θηκών· μερών τους

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.1 Κατασκευή 
καλυμμάτων κεφαλής 
ασφαλείας· γραφίδων 
και μολυβιών, 
σφραγίδων αναγραφής 
ημερομηνιών, σφράγισης 
ή αρίθμησης· 
μελανοταινιών 
γραφομηχανής, ταμπόν 
μελάνης

32.99.15 Κατασκευή 
μολυβιών, κραγιονιών, 
λεπτών ράβδων γραφίτη 
για μολύβια, κρητίδων 
(παστέλ), κάρβουνων 
σχεδίασης, κιμωλιών 
γραφής ή σχεδίασης και 
κιμωλιών ραπτικής

Κατασκευή μολυβιών, κραγιονιών, λεπτών ράβδων γραφίτη για 
μολύβια, κρητίδων (παστέλ), κάρβουνων σχεδίασης, κιμωλιών 
γραφής ή σχεδίασης και κιμωλιών ραπτικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.1 Κατασκευή 
καλυμμάτων κεφαλής 
ασφαλείας· γραφίδων 
και μολυβιών, 
σφραγίδων αναγραφής 
ημερομηνιών, σφράγισης 
ή αρίθμησης· 
μελανοταινιών 
γραφομηχανής, ταμπόν 
μελάνης

32.99.16 Κατασκευή 
πλακών και πινάκων· 
σφραγίδων αναγραφής 
ημερομηνιών, σφράγισης 
ή αρίθμησης και 
παρόμοιων χρήσεων· 
μελανοταινιών 
γραφομηχανών ή 
παρόμοιων ταινιών· 
ταμπόν μελάνης

Κατασκευή πλακών και πινάκων· σφραγίδων αναγραφής 
ημερομηνιών, σφράγισης ή αρίθμησης και παρόμοιων 
χρήσεων· μελανοταινιών γραφομηχανών ή παρόμοιων ταινιών· 
ταμπόν μελάνης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.1 Κατασκευή 
καλυμμάτων κεφαλής 
ασφαλείας· γραφίδων και 
μολυβιών, σφραγίδων 
αναγραφής ημερομηνιών, 
σφράγισης ή αρίθμησης· 
μελανοταινιών 
γραφομηχανής, ταμπόν 
μελάνης

32.99.16 Κατασκευή 
πλακών και πινάκων· 
σφραγίδων αναγραφής 
ημερομηνιών, σφράγισης ή 
αρίθμησης και παρόμοιων 
χρήσεων· μελανοταινιών 
γραφομηχανών ή 
παρόμοιων ταινιών· 
ταμπόν μελάνης

32.99.16.01 Κατασκευή 
σφραγίδων από 
καουτσούκ

Κατασκευή σφραγίδων από καουτσούκ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.2 Κατασκευή 
ομπρελών· 
μπαστουνιών· 
κουμπιών· μητρών 
για κουμπιά· 
αγκραφών· μερών 
τους

Κατασκευή ομπρελών· μπαστουνιών· κουμπιών· 
μητρών για κουμπιά· αγκραφών· μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.2 Κατασκευή 
ομπρελών· 
μπαστουνιών· κουμπιών· 
μητρών για κουμπιά· 
αγκραφών· μερών τους

32.99.21 Κατασκευή 
ομπρελών βροχής και 
ήλιου· μπαστουνιών, 
ράβδων - καθισμάτων, 
μαστιγίων, μαστιγίων 
ιππασίας και παρόμοιων 
ειδών

Κατασκευή ομπρελών βροχής και ήλιου· μπαστουνιών, ράβδων 
- καθισμάτων, μαστιγίων, μαστιγίων ιππασίας και παρόμοιων 
ειδών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.2 Κατασκευή 
ομπρελών· μπαστουνιών· 
κουμπιών· μητρών για 
κουμπιά· αγκραφών· 
μερών τους

32.99.21 Κατασκευή 
ομπρελών βροχής και 
ήλιου· μπαστουνιών, 
ράβδων - καθισμάτων, 
μαστιγίων, μαστιγίων 
ιππασίας και παρόμοιων 
ειδών

32.99.21.01 Κατασκευή 
ομπρελών Κατασκευή ομπρελών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.2 Κατασκευή 
ομπρελών· 
μπαστουνιών· κουμπιών· 
μητρών για κουμπιά· 
αγκραφών· μερών τους

32.99.22 Κατασκευή 
μερών, συμπληρωμάτων 
και εξαρτημάτων 
ομπρελών βροχής ή 
ήλιου, μπαστουνιών, 
ράβδων-καθισμάτων, 
μαστιγίων ιππασίας και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή μερών, συμπληρωμάτων και εξαρτημάτων 
ομπρελών βροχής ή ήλιου, μπαστουνιών, ράβδων-καθισμάτων, 
μαστιγίων ιππασίας και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.2 Κατασκευή 
ομπρελών· 
μπαστουνιών· κουμπιών· 
μητρών για κουμπιά· 
αγκραφών· μερών τους

32.99.23 Κατασκευή 
αγκραφών, σουστών, 
κοπιτσών και μερών 
τους· κουμπιών· 
φερμουάρ

Κατασκευή αγκραφών, σουστών, κοπιτσών και μερών τους· 
κουμπιών· φερμουάρ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.2 Κατασκευή 
ομπρελών· μπαστουνιών· 
κουμπιών· μητρών για 
κουμπιά· αγκραφών· 
μερών τους

32.99.23 Κατασκευή 
αγκραφών, σουστών, 
κοπιτσών και μερών τους· 
κουμπιών· φερμουάρ

32.99.23.01 Κατασκευή 
κουμπιών Κατασκευή κουμπιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.2 Κατασκευή 
ομπρελών· μπαστουνιών· 
κουμπιών· μητρών για 
κουμπιά· αγκραφών· 
μερών τους

32.99.23 Κατασκευή 
αγκραφών, σουστών, 
κοπιτσών και μερών τους· 
κουμπιών· φερμουάρ

32.99.23.02 Κατασκευή 
φερμουάρ Κατασκευή φερμουάρ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.2 Κατασκευή 
ομπρελών· 
μπαστουνιών· κουμπιών· 
μητρών για κουμπιά· 
αγκραφών· μερών τους

32.99.24 Κατασκευή 
μητρών για κουμπιά και 
άλλων μερών κουμπιών· 
ημιτελών κουμπιών· 
μερών από φερμουάρ

Κατασκευή μητρών για κουμπιά και άλλων μερών κουμπιών· 
ημιτελών κουμπιών· μερών από φερμουάρ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.3 Κατασκευή 
προϊόντων 
ανθρώπινων ή 
ζωικών τριχών· 
παρόμοιων 
προϊόντων από 
κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

Κατασκευή προϊόντων ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· 
παρόμοιων προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικά υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.3 Κατασκευή 
προϊόντων ανθρώπινων 
ή ζωικών τριχών· 
παρόμοιων προϊόντων 
από 
κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

32.99.30 Κατασκευή 
προϊόντων ανθρώπινων 
ή ζωικών τριχών· 
παρόμοιων προϊόντων 
από 
κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

Κατασκευή προϊόντων ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· 
παρόμοιων προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικά υλικά
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.3 Κατασκευή 
προϊόντων ανθρώπινων ή 
ζωικών τριχών· 
παρόμοιων προϊόντων 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

32.99.30 Κατασκευή 
προϊόντων ανθρώπινων ή 
ζωικών τριχών· 
παρόμοιων προϊόντων 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

32.99.30.01 Κατασκευή 
περουκών και ποστίς Κατασκευή περουκών και ποστίς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.4 Κατασκευή 
αναπτήρων, πιπών 
και μερών τους· ειδών 
από εύφλεκτα υλικά· 
υγρού ή 
υγροποιημένου 
αερίου για αναπτήρες

Κατασκευή αναπτήρων, πιπών και μερών τους· ειδών 
από εύφλεκτα υλικά· υγρού ή υγροποιημένου αερίου για 
αναπτήρες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.4 Κατασκευή 
αναπτήρων, πιπών και 
μερών τους· ειδών από 
εύφλεκτα υλικά· υγρού ή 
υγροποιημένου αερίου 
για αναπτήρες

32.99.41 Κατασκευή 
αναπτήρων τσιγάρων και 
άλλων αναπτήρων· 
πιπών καπνίσματος και 
πιπών για πούρα και 
τσιγάρα, καθώς και των 
μερών τους

Κατασκευή αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων· 
πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα και τσιγάρα, καθώς 
και των μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.4 Κατασκευή 
αναπτήρων, πιπών και 
μερών τους· ειδών από 
εύφλεκτα υλικά· υγρού ή 
υγροποιημένου αερίου 
για αναπτήρες

32.99.42 Κατασκευή 
μερών αναπτήρων· 
πυροφορικών 
κραμάτων· ειδών από 
εύφλεκτα υλικά

Κατασκευή μερών αναπτήρων· πυροφορικών κραμάτων· ειδών 
από εύφλεκτα υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.4 Κατασκευή 
αναπτήρων, πιπών και 
μερών τους· ειδών από 
εύφλεκτα υλικά· υγρού ή 
υγροποιημένου αερίου 
για αναπτήρες

32.99.43 Κατασκευή 
υγρών ή υγροποιημένων 
αέριων καυσίμων για 
αναπτήρες, σε δοχεία 
χωρητικότητας 
<= 300 cm3

Κατασκευή υγρών ή υγροποιημένων αέριων καυσίμων για 
αναπτήρες, σε δοχεία χωρητικότητας <= 300 cm3

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή 
άλλων ειδών π.δ.κ.α. Κατασκευή άλλων ειδών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή 
άλλων ειδών π.δ.κ.α.

32.99.51 Κατασκευή 
εορταστικών, 
αποκριάτικων και άλλων 
ψυχαγωγικών ειδών, στα 
οποία 
συμπεριλαμβάνονται τα 
ταχυδακτυλουργικά 
τεχνάσματα (τρικ) και τα 
είδη-εκπλήξεις

Κατασκευή εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων 
ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα 
ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή 
άλλων ειδών π.δ.κ.α.

32.99.52 Κατασκευή 
χτενών, τσιμπιδιών 
μαλλιών και παρόμοιων 
ειδών· φουρκετών· 
λαβίδων κατσαρώματος· 
βάσεων και κεφαλών 
τους

Κατασκευή χτενών, τσιμπιδιών μαλλιών και παρόμοιων ειδών· 
φουρκετών· λαβίδων κατσαρώματος· βάσεων και κεφαλών 
τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή άλλων 
ειδών π.δ.κ.α.

32.99.52 Κατασκευή 
χτενών, τσιμπιδιών 
μαλλιών και παρόμοιων 
ειδών· φουρκετών· 
λαβίδων κατσαρώματος· 
βάσεων και κεφαλών τους

32.99.52.01 Κατασκευή 
φουρκετών και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή φουρκετών και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή 
άλλων ειδών π.δ.κ.α.

32.99.53 Κατασκευή 
οργάνων, συσκευών και 
μοντέλων για επιδείξεις

Κατασκευή οργάνων, συσκευών και μοντέλων για επιδείξεις

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή άλλων 
ειδών π.δ.κ.α.

32.99.53 Κατασκευή 
οργάνων, συσκευών και 
μοντέλων για επιδείξεις

32.99.53.01 Κατασκευή 
ανδρείκελων για 
προθήκες

Κατασκευή ανδρείκελων για προθήκες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή 
άλλων ειδών π.δ.κ.α.

32.99.54 Κατασκευή 
κεριών, κηρωμένων 
φιτιλιών φωτισμού και 
παρόμοιων ειδών

Κατασκευή κεριών, κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και 
παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή 
άλλων ειδών π.δ.κ.α.

32.99.55 Κατασκευή 
τεχνητών ανθέων, 
διακοσμητικών 
φυλλωμάτων και 
φρούτων και μερών τους

Κατασκευή τεχνητών ανθέων, διακοσμητικών φυλλωμάτων και 
φρούτων και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή άλλων 
ειδών π.δ.κ.α.

32.99.55 Κατασκευή 
τεχνητών ανθέων, 
διακοσμητικών 
φυλλωμάτων και φρούτων 
και μερών τους

32.99.55.01 Κατασκευή 
τεχνητών ανθέων Κατασκευή τεχνητών ανθέων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή 
άλλων ειδών π.δ.κ.α.

32.99.59 Κατασκευή 
διαφόρων άλλων ειδών 
π.δ.κ.α.

Κατασκευή διαφόρων άλλων ειδών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή 
άλλων ειδών π.δ.κ.α.

32.99.59 Κατασκευή 
διαφόρων άλλων ειδών 
π.δ.κ.α.

32.99.59.01 Κατασκευή 
διακοσμητικών ειδών 
από πάγο

Κατασκευή διακοσμητικών ειδών από πάγο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή άλλων 
ειδών π.δ.κ.α.

32.99.59 Κατασκευή 
διαφόρων άλλων ειδών 
π.δ.κ.α.

32.99.59.02 Κατασκευή 
θερμός Κατασκευή θερμός

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.5 Κατασκευή άλλων 
ειδών π.δ.κ.α.

32.99.59 Κατασκευή 
διαφόρων άλλων ειδών 
π.δ.κ.α.

32.99.59.03 Κατασκευή 
μπομπονιέρων και 
παρόμοιων ειδών 
γάμων και βαπτίσεων

Κατασκευή μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και 
βαπτίσεων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.6 Υπηρεσίες 
ταρίχευσης Υπηρεσίες ταρίχευσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.6 Υπηρεσίες 
ταρίχευσης

32.99.60 Υπηρεσίες 
ταρίχευσης Υπηρεσίες ταρίχευσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της 
διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
μεταποιημένων 
προϊόντων π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων μεταποιημένων προϊόντων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32. Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες

32.9 Μεταποιητικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99 Άλλες 
μεταποιητικές 
δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

32.99.9 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
μεταποιημένων 
προϊόντων π.δ.κ.α.

32.99.99 Εργασίες 
υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων 
μεταποιημένων 
προϊόντων π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων μεταποιημένων προϊόντων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων, 
μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, 
μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων, 
μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.11 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού

33.11 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων

33.11.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών 
προϊόντων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.11 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων

33.11.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων

33.11.11 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης δομικών 
μεταλλικών προϊόντων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δομικών μεταλλικών 
προϊόντων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.11 Επισκευή 
μεταλλικών προϊόντων

33.11.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων

33.11.11 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
δομικών μεταλλικών 
προϊόντων

33.11.11.01 Υπηρεσίες 
επισκευής (με 
επισμάλτωση, αλλαγή 
χρώματος κλπ) 
μπανιέρων και ειδών 
υγιεινής γενικά

Υπηρεσίες επισκευής (με επισμάλτωση, αλλαγή χρώματος κλπ) 
μπανιέρων και ειδών υγιεινής γενικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.11 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων

33.11.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων

33.11.12 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης μεταλλικών 
δεξαμενών, ταμιευτήρων 
και δοχείων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δεξαμενών, 
ταμιευτήρων και δοχείων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.11 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων

33.11.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων

33.11.13 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
ατμογεννητριών, εκτός 
των λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης για την 
παραγωγή ζεστού νερού

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ατμογεννητριών, εκτός 
των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού 
νερού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.11 Επισκευή 
μεταλλικών προϊόντων

33.11.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων

33.11.13 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
ατμογεννητριών, εκτός των 
λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης για την 
παραγωγή ζεστού νερού

33.11.13.01 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
εξοπλισμού λεβήτων σε 
διάφορα συστήματα 
σωληνώσεων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού λεβήτων σε 
διάφορα συστήματα σωληνώσεων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.11 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων

33.11.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων

33.11.14 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης όπλων και 
πυρομαχικών

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όπλων και πυρομαχικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.11 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων

33.11.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων

33.11.19 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης άλλων 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων, 
μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων Επισκευή μηχανημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 
γενικής χρήσης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.11 Υπηρεσίες 
συντήρησης και 
επισκευής κινητήρων και 
στροβίλων, με εξαίρεση 
τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων 
και των δικύκλων

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και 
στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων 
και των δικύκλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.11 Υπηρεσίες 
συντήρησης και επισκευής 
κινητήρων και στροβίλων, 
με εξαίρεση τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων 
και των δικύκλων

33.12.11.01 Υπηρεσίες 
επισκευής κινητήρων 
και στροβίλων πλοίων

Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.12 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης υδραυλικών 
συστημάτων, άλλων 
αντλιών, συμπιεστών, 
στροφίγγων και 
βαλβίδων (δικλείδων)

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών 
συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και 
βαλβίδων (δικλείδων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.13 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης τριβέων 
(ρουλεμάν), οδοντωτών 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης, στοιχείων 
οδοντωτών τροχών και 
μηχανισμών μετάδοσης 
της κίνησης

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τριβέων (ρουλεμάν), 
οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης, στοιχείων 
οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.14 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης φούρνων, 
κλιβάνων και καυστήρων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και 
καυστήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.15 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης 
και διακίνησης φορτίων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.15 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
εξοπλισμού ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

33.12.15.03 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης σε 
ανυψωτικά μηχανήματα 
προϊόντων (βαρούλκα, 
πολύσπαστα, γρύλοι 
κλπ)

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα 
προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.15 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
εξοπλισμού ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

33.12.15.04 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης  σε 
ανυψωτικά συστήματα 
προϊόντων (γερανοί, 
αρπάγες, κάδοι 
ανύψωσης, κλαρκ κλπ)

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  σε ανυψωτικά συστήματα 
προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.15 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
εξοπλισμού ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

33.12.15.05 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
εξοπλισμού διακίνησης 
προϊόντων (γερανοί, 
αρπάγες, κάδοι 
μετακίνησης, φορεία, 
ταινιόδρομοι κλπ)

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης 
προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία, 
ταινιόδρομοι κλπ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.16 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.16 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανών και εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

33.12.16.01 Υπηρεσίες 
επισκευής 
αριθμομηχανών, 
γραφομηχανών κλπ

Υπηρεσίες επισκευής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.16 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανών και εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

33.12.16.02 Υπηρεσίες 
συντήρησης 
ηλεκτρονικών ταμιακών 
μηχανών

Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.16 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανών και εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

33.12.16.03 Υπηρεσίες 
συντήρησης και 
επισκευής λογιστικών 
μηχανών

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.16 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανών και εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού)

33.12.16.04 Υπηρεσίες 
συντήρησης και 
επισκευής 
φωτοτυπικών 
μηχανημάτων

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.17 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.18 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης ψυκτικού 
και κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη οικιακής 
χρήσης

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και 
κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.19 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.19 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

33.12.19.01 Υπηρεσίες 
αναγόμωσης 
πυροσβεστήρων

Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.19 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

33.12.19.02 Υπηρεσίες 
επιθεώρησης και 
επισκευής άλλων 
σωστικών και 
πυροσβεστικών μέσων

Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και 
πυροσβεστικών μέσων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.12.19 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
άλλων μηχανημάτων 
γενικής χρήσης

33.12.19.03 Υπηρεσίες 
επιθεώρησης και 
επισκευής 
πυροσβεστικών 
αντλιών

Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.2 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.12.21 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
γεωργικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων

33.12.21.01 Υπηρεσίες 
συντήρησης και 
επισκευής κηπουρικών 
και χορτοκοπτικών 
μηχανών

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κηπουρικών και 
χορτοκοπτικών μηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.12.22 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.12.23 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων για τη 
μεταλλουργία

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για τη 
μεταλλουργία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.12.24 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων ορυχείων, 
λατομείων και δομικών 
κατασκευών

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, 
λατομείων και δομικών κατασκευών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.12.25 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων 
επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 
επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.12.26 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων 
παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων 
και δερμάτινων ειδών

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 
παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και 
δερμάτινων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.2 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.12.26 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων και 
δερμάτινων ειδών

33.12.26.01 Υπηρεσίες 
επιδιόρθωσης 
ραπτομηχανών 
επαγγελματικής ή 
οικιακής χρήσης

Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ραπτομηχανών επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.12.27 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων 
παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 
παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.12.28 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων 
παραγωγής πλαστικών 
και ελαστικών ειδών

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 
παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.12 Επισκευή 
μηχανημάτων

33.12.2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.12.29 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων, 
μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.13 Επισκευή 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού 
εξοπλισμού

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού

33.13 Επισκευή 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού 
εξοπλισμού

33.13.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.13 Επισκευή 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

33.13.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

33.13.11 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης οργάνων και 
συσκευών μετρήσεων, 
δοκιμών και πλοήγησης

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών 
μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.13 Επισκευή 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

33.13.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρονικού και οπτικού 
εξοπλισμού

33.13.11 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
οργάνων και συσκευών 
μετρήσεων, δοκιμών και 
πλοήγησης

33.13.11.01 Υπηρεσίες 
επισκευής οργάνων 
ακριβείας

Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.13 Επισκευή 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

33.13.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

33.13.12 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
ακτινολογικού, 
ηλεκτροϊατρικού και 
ηλεκτροθεραπευτικού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, 
ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.13 Επισκευή 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

33.13.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

33.13.13 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
επαγγελματικών οπτικών 
οργάνων και 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επαγγελματικών οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.13 Επισκευή 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

33.13.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

33.13.19 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης άλλου 
επαγγελματικού 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων, 
μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.14 Επισκευή 
ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού

33.14 Επισκευή 
ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

33.14.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.14 Επισκευή 
ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

33.14.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

33.14.11 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.14 Επισκευή 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.14.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.14.11 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και 
συσκευών διανομής και 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

33.14.11.01 Υπηρεσίες 
επισκευής μοτέρ 
(περιελίξεις κλπ)

Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων, 
μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.17 Επισκευή 
και συντήρηση 
άλλου 
εξοπλισμού 
μεταφορών

Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού 
μεταφορών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού

33.17 Επισκευή και 
συντήρηση άλλου 
εξοπλισμού 
μεταφορών

33.17.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης άλλου 
εξοπλισμού 
μεταφορών

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου 
εξοπλισμού μεταφορών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.17 Επισκευή και 
συντήρηση άλλου 
εξοπλισμού 
μεταφορών

33.17.1 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης άλλου 
εξοπλισμού μεταφορών

33.17.19 Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης άλλου 
εξοπλισμού μεταφορών 
π.δ.κ.α.

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού 
μεταφορών π.δ.κ.α.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών 
προϊόντων, 
μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού

33.19 Επισκευή 
άλλου 
εξοπλισμού

Επισκευή άλλου εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή 
μεταλλικών προϊόντων, 
μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού

33.19 Επισκευή 
άλλου εξοπλισμού

33.19.1 Υπηρεσίες 
επισκευής άλλου 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.1 Επισκευή μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

33.19 Επισκευή άλλου 
εξοπλισμού

33.19.1 Υπηρεσίες 
επισκευής άλλου 
εξοπλισμού

33.19.10 Υπηρεσίες 
επισκευής άλλου 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20 

Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.1 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών 
προϊόντων, εκτός 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών 
προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.1 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.11 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ατμογεννητριών, εκτός 
των λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης για την 
παραγωγή ζεστού νερού, 
περιλαμβανομένων και 
των υπηρεσιών 
εγκατάστασης 
συστημάτων μεταλλικών 
σωληνώσεων σε 
βιομηχανικές μονάδες

Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, 
περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης 
συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές 
μονάδες
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.1 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.11 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ατμογεννητριών, εκτός των 
λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης για την 
παραγωγή ζεστού νερού, 
περιλαμβανομένων και 
των υπηρεσιών 
εγκατάστασης συστημάτων 
μεταλλικών σωληνώσεων 
σε βιομηχανικές μονάδες

33.20.11.01 Εργασίες 
εγκατάστασης 
σωληνώσεων σε 
βιομηχανίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της εγκατάστασης 
βαλβίδων και 
ταμιευτήρων

Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων σε βιομηχανίες, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης βαλβίδων και ταμιευτήρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.1 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.11 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ατμογεννητριών, εκτός των 
λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης για την 
παραγωγή ζεστού νερού, 
περιλαμβανομένων και 
των υπηρεσιών 
εγκατάστασης συστημάτων 
μεταλλικών σωληνώσεων 
σε βιομηχανικές μονάδες

33.20.11.02 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
διάφορων εξοπλισμών 
λεβήτων για μη 
πυρηνικά εργοστάσια

Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων εξοπλισμών λεβήτων για μη 
πυρηνικά εργοστάσια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.1 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.11 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ατμογεννητριών, εκτός των 
λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης για την 
παραγωγή ζεστού νερού, 
περιλαμβανομένων και 
των υπηρεσιών 
εγκατάστασης συστημάτων 
μεταλλικών σωληνώσεων 
σε βιομηχανικές μονάδες

33.20.11.03 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης μη 
πυρηνικών 
ατμογεννητριών

Υπηρεσίες εγκατάστασης μη πυρηνικών ατμογεννητριών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.1 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.12 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης άλλων 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών 
προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.1 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.12 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης άλλων 
κατασκευασμένων 
μεταλλικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.12.01 Υπηρεσίες 
επιτόπιας 
εγκατάστασης 
δεξαμενών, 
ταμιευτήρων και 
δοχείων

Υπηρεσίες επιτόπιας εγκατάστασης δεξαμενών, ταμιευτήρων και 
δοχείων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.2 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.2 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.20.21 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης μηχανών 
γραφείου και λογιστικών 
μηχανών

Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών γραφείου και λογιστικών 
μηχανών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.2 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.20.29 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.2 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

33.20.29 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

33.20.29.01 Υπηρεσίες 
σύνδεσης συστημάτων 
σωληνώσεων για 
υδραυλικά συστήματα ή 
για συστήματα που 
λειτουργούν με 
πεπιεσμένο αέρα

Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά 
συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.3 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.3 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.20.31 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για τη 
γεωργία

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για τη γεωργία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.3 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.20.32 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου

Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μορφοποίησης 
μετάλλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.3 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.20.33 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για τη 
μεταλλουργία

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για τη μεταλλουργία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.3 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.20.34 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για ορυχεία

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για ορυχεία
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.3 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.20.35 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την 
επεξεργασία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών και καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.3 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.20.36 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την 
παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων 
και δερμάτινων ειδών

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.3 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.20.37 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την 
παραγωγή χαρτιού και 
χαρτονιού

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.3 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.20.38 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την 
παραγωγή πλαστικών 
και ελαστικών

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την παραγωγή πλαστικών και ελαστικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.3 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

33.20.39 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.4 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού 
εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.4 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

33.20.41 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
επαγγελματικών 
ιατρικών μηχανημάτων 
και οργάνων ακριβείας 
και οπτικών οργάνων

Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών 
μηχανημάτων και οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.4 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ηλεκτρονικού και 
οπτικού εξοπλισμού

33.20.42 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
επαγγελματικού 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.5 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ηλεκτρικού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.5 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.20.50 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ηλεκτρικού εξοπλισμού

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.6 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
εξοπλισμού για τον 
έλεγχο παραγωγικών 
διαδικασιών

Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο 
παραγωγικών διαδικασιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.6 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
εξοπλισμού για τον 
έλεγχο παραγωγικών 
διαδικασιών

33.20.60 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
εξοπλισμού για τον 
έλεγχο παραγωγικών 
διαδικασιών

Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο 
παραγωγικών διαδικασιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.7 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης άλλων 
ειδών π.δ.κ.α.

Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και 
εγκατάσταση 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.2 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση 
βιομηχανικών 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

33.20.7 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης άλλων 
ειδών π.δ.κ.α.

33.20.70 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης άλλων 
ειδών π.δ.κ.α.

Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

37. Επεξεργασία 
λυμάτων Επεξεργασία λυμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

37. Επεξεργασία 
λυμάτων

37.0 Επεξεργασία 
λυμάτων Επεξεργασία λυμάτων
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

37. Επεξεργασία 
λυμάτων

37.0 Επεξεργασία 
λυμάτων

37.00 

Επεξεργασία 
λυμάτων

Επεξεργασία λυμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

37. Επεξεργασία 
λυμάτων

37.0 Επεξεργασία 
λυμάτων

37.00 Επεξεργασία 
λυμάτων

37.00.1 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας 
λυμάτων

Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

37. Επεξεργασία 
λυμάτων

37.0 Επεξεργασία λυμάτων 37.00 Επεξεργασία 
λυμάτων

37.00.1 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας λυμάτων

37.00.11 Υπηρεσίες 
αποκομιδής και 
επεξεργασίας λυμάτων

Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

37. Επεξεργασία 
λυμάτων

37.0 Επεξεργασία λυμάτων 37.00 Επεξεργασία 
λυμάτων

37.00.1 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας λυμάτων

37.00.11 Υπηρεσίες 
αποκομιδής και 
επεξεργασίας λυμάτων

37.00.11.01 Υπηρεσίες 
βιολογικού καθαρισμού 
λυμάτων

Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

37. Επεξεργασία 
λυμάτων

37.0 Επεξεργασία λυμάτων 37.00 Επεξεργασία 
λυμάτων

37.00.1 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας λυμάτων

37.00.12 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας λυμάτων 
βόθρων και σηπτικών 
δεξαμενών

Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών 
δεξαμενών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

37. Επεξεργασία 
λυμάτων

37.0 Επεξεργασία λυμάτων 37.00 Επεξεργασία 
λυμάτων

37.00.1 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας λυμάτων

37.00.12 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας λυμάτων 
βόθρων και σηπτικών 
δεξαμενών

37.00.12.01 Υπηρεσίες 
διάθεσης χημικών 
τουαλετών

Υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

37. Επεξεργασία 
λυμάτων

37.0 Επεξεργασία λυμάτων 37.00 Επεξεργασία 
λυμάτων

37.00.1 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας λυμάτων

37.00.12 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας λυμάτων 
βόθρων και σηπτικών 
δεξαμενών

37.00.12.02 Υπηρεσίες 
εκκένωσης και 
καθαρισμού βόθρων

Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

37. Επεξεργασία 
λυμάτων

37.0 Επεξεργασία 
λυμάτων

37.00 Επεξεργασία 
λυμάτων

37.00.2 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
λυματολάσπης

Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

37. Επεξεργασία 
λυμάτων

37.0 Επεξεργασία λυμάτων 37.00 Επεξεργασία 
λυμάτων

37.00.2 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
λυματολάσπης

37.00.20 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
λυματολάσπης

Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση 
απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση 
απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων Συλλογή απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.1 Υπηρεσίες 
συλλογής μη 
επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.1 Υπηρεσίες 
συλλογής μη 
επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

38.11.11 Υπηρεσίες 
συλλογής μη 
επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, 
δημοτικών

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, δημοτικών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.1 Υπηρεσίες 
συλλογής μη 
επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

38.11.19 Υπηρεσίες 
συλλογής μη 
επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, άλλων

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, άλλων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.2 Υπηρεσίες 
συλλογής μη 
επικίνδυνων μη 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.2 Υπηρεσίες 
συλλογής μη 
επικίνδυνων μη 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

38.11.21 Υπηρεσίες 
συλλογής μη 
επικίνδυνων μη 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, 
δημοτικών

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, δημοτικών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή απορριμμάτων
38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.2 Υπηρεσίες 
συλλογής μη επικίνδυνων 
μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

38.11.21 Υπηρεσίες 
συλλογής μη επικίνδυνων 
μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, δημοτικών

38.11.21.01 Υπηρεσίες 
αποκομιδής 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή απορριμμάτων
38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.2 Υπηρεσίες 
συλλογής μη επικίνδυνων 
μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

38.11.21 Υπηρεσίες 
συλλογής μη επικίνδυνων 
μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, δημοτικών

38.11.21.02 Υπηρεσίες 
αποκομιδής 
απορριμμάτων από 
ιδιοκτήτες αγροτικών 
φορτηγών ΙΧ

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών 
φορτηγών ΙΧ

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή απορριμμάτων
38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.2 Υπηρεσίες 
συλλογής μη επικίνδυνων 
μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

38.11.21 Υπηρεσίες 
συλλογής μη επικίνδυνων 
μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, δημοτικών

38.11.21.03 Υπηρεσίες 
αποκομιδής μπαζών και 
άλλων απορριμμάτων, 
με διάθεση κάδων

Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με 
διάθεση κάδων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.2 Υπηρεσίες 
συλλογής μη 
επικίνδυνων μη 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

38.11.29 Υπηρεσίες 
συλλογής μη 
επικίνδυνων, μη 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, άλλων

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, άλλων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.3 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη 
ανακυκλώσιμων, μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη 
επικίνδυνων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.3 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη 
ανακυκλώσιμων, μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.31 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη 
ανακυκλώσιμων, μη 
επικίνδυνων δημοτικών 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων 
δημοτικών απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.3 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη 
ανακυκλώσιμων, μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.39 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων μη 
ανακυκλώσιμων, μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.4 Υπηρεσίες 
συλλογής 
αχρηστευμένων 
ειδών, για 
αποσυναρμολόγηση

Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για 
αποσυναρμολόγηση

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.4 Υπηρεσίες 
συλλογής 
αχρηστευμένων ειδών, 
για αποσυναρμολόγηση

38.11.41 Υπηρεσίες 
συλλογής σκαφών και 
άλλων πλωτών 
κατασκευών προς 
διάλυση

Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών 
προς διάλυση

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.4 Υπηρεσίες 
συλλογής 
αχρηστευμένων ειδών, 
για αποσυναρμολόγηση

38.11.49 Υπηρεσίες 
συλλογής 
αχρηστευμένων ειδών, 
εκτός σκαφών και 
πλωτών κατασκευών, για 
αποσυναρμολόγηση

Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και 
πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.5 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.5 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.51 Υπηρεσίες 
διάθεσης γυάλινων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.5 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.52 Υπηρεσίες 
διάθεσης απορριμμάτων 
από χαρτί και χαρτόνι

Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.5 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.53 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
μεταχειρισμένων 
επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) από 
καουτσούκ

Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) από καουτσούκ

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.5 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.54 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
απορριμμάτων από 
καουτσούκ

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.5 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.55 Υπηρεσίες 
διάθεσης πλαστικών 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.5 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.56 Υπηρεσίες 
διάθεσης υφασμάτινων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.5 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.57 Υπηρεσίες 
διάθεσης απορριμμάτων 
από δέρμα

Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από δέρμα

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.5 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.58 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη επικίνδυνων 
μεταλλικών 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.5 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.59 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων μη 
επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων π.δ.κ.α.

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων π.δ.κ.α.

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.6 Υπηρεσίες 
εγκαταστάσεων 
μεταφοράς για μη 
επικίνδυνα απόβλητα

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη 
επικίνδυνα απόβλητα

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.6 Υπηρεσίες 
εγκαταστάσεων 
μεταφοράς για μη 
επικίνδυνα απόβλητα

38.11.61 Υπηρεσίες 
εγκαταστάσεων 
μεταφοράς για μη 
επικίνδυνα 
ανακυκλώσιμα απόβλητα

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα 
ανακυκλώσιμα απόβλητα

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.11 Συλλογή μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.11.6 Υπηρεσίες 
εγκαταστάσεων 
μεταφοράς για μη 
επικίνδυνα απόβλητα

38.11.69 Υπηρεσίες 
εγκαταστάσεων 
μεταφοράς για άλλα μη 
επικίνδυνα απόβλητα

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα 
απόβλητα

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.1 Υπηρεσίες 
συλλογής 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.1 Υπηρεσίες 
συλλογής επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.11 Υπηρεσίες 
συλλογής επικίνδυνων 
ιατρικών και άλλων 
απορριμμάτων 
βιολογικού κινδύνου

Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων 
απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.1 Υπηρεσίες 
συλλογής επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.12 Υπηρεσίες 
συλλογής άλλων 
επικίνδυνων 
βιομηχανικών 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών 
απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.1 Υπηρεσίες 
συλλογής επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.13 Υπηρεσίες 
συλλογής επικίνδυνων 
δημοτικών 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.21 Υπηρεσίες 
διάθεσης εξαντλημένων 
(ακτινοβολημένων) 
στοιχείων καυσίμων 
(φυσιγγίων) πυρηνικών 
αντιδραστήρων

Υπηρεσίες διάθεσης εξαντλημένων (ακτινοβολημένων) 
στοιχείων καυσίμων (φυσιγγίων) πυρηνικών αντιδραστήρων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.22 Υπηρεσίες 
διάθεσης φαρμακευτικών 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.23 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων ιατρικών 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.24 Υπηρεσίες 
διάθεσης επικίνδυνων 
χημικών αποβλήτων

Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.25 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
χρησιμοποιημένων 
ορυκτέλαιων

Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.26 Υπηρεσίες 
διάθεσης επικίνδυνων 
μεταλλικών 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.27 Υπηρεσίες 
συλλογής απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων 
πρωτογενών στοιχείων, 
πρωτογενών συστοιχιών 
(μπαταριών) και 
ηλεκτρικών 
συσσωρευτών

Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων 
πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) 
και ηλεκτρικών συσσωρευτών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.29 Υπηρεσίες 
διάθεσης άλλων 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.3 Υπηρεσίες 
εγκαταστάσεων 
μεταφοράς για 
επικίνδυνα απόβλητα

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα 
απόβλητα

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.1 Συλλογή 
απορριμμάτων

38.12 Συλλογή 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.12.3 Υπηρεσίες 
εγκαταστάσεων 
μεταφοράς για 
επικίνδυνα απόβλητα

38.12.30 Υπηρεσίες 
εγκαταστάσεων 
μεταφοράς για 
επικίνδυνα απόβλητα

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα 
απόβλητα

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία 
και διάθεση 
απορριμμάτων

Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση 
απορριμμάτων

38.21 

Επεξεργασία και 
διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία 
και διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.1 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων για 
τελική διάθεση

Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων 
για τελική διάθεση

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και 
διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.1 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων για τελική 
διάθεση

38.21.10 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων για τελική 
διάθεση

Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για 
τελική διάθεση
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία 
και διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και 
διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.21 Υπηρεσίες 
υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και 
διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.22 Άλλες 
υπηρεσίες ταφής 
απορριμμάτων

Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και 
διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.23 Υπηρεσίες 
αποτέφρωσης μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και 
διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.29 Άλλες 
υπηρεσίες διάθεσης μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και διάθεση 
απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και 
διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.29 Άλλες υπηρεσίες 
διάθεσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.29.01 Υπηρεσίες 
κομποστοποίησης 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και διάθεση 
απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και 
διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.29 Άλλες υπηρεσίες 
διάθεσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.29.02 Υπηρεσίες 
λιπασματοποίησης 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία 
και διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.3 Υπηρεσίες 
διάθεσης οργανικών 
διαλυτών 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών 
απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και 
διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.3 Υπηρεσίες 
διάθεσης οργανικών 
διαλυτών απορριμμάτων

38.21.30 Υπηρεσίες 
διάθεσης οργανικών 
διαλυτών απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία 
και διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.4 Υπηρεσίες 
διάθεσης σταχτών και 
υπολειμμάτων από 
αποτέφρωση 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από 
αποτέφρωση απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και 
διάθεση μη 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.21.4 Υπηρεσίες 
διάθεσης σταχτών και 
υπολειμμάτων από 
αποτέφρωση 
απορριμμάτων

38.21.40 Υπηρεσίες 
διάθεσης σταχτών και 
υπολειμμάτων από 
αποτέφρωση 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από 
αποτέφρωση απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση 
απορριμμάτων

38.22 

Επεξεργασία και 
διάθεση 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων 
απορριμμάτων
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.22 Επεξεργασία 
και διάθεση 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.22.1 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας 
πυρηνικών και άλλων 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών και άλλων 
επικίνδυνων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.22 Επεξεργασία και 
διάθεση επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.22.1 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας πυρηνικών 
και άλλων επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.22.11 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας πυρηνικών 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.22 Επεξεργασία και 
διάθεση επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.22.1 Υπηρεσίες 
επεξεργασίας πυρηνικών 
και άλλων επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.22.19 Άλλες 
υπηρεσίες επεξεργασίας 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.22 Επεξεργασία 
και διάθεση 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.22.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης πυρηνικών 
και άλλων 
επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.2 Επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων

38.22 Επεξεργασία και 
διάθεση επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.22.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης πυρηνικών και 
άλλων επικίνδυνων 
απορριμμάτων

38.22.29 Άλλες 
υπηρεσίες διάθεσης 
άλλων επικίνδυνων 
απορριμμάτων

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση 
υλικών Ανάκτηση υλικών
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών

38.31 

Αποσυναρμολόγ
ηση παλαιών 
ειδών

Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών
38.31 

Αποσυναρμολόγησ
η παλαιών ειδών

38.31.1 Υπηρεσίες 
αποσυναρμολόγησης 
αχρηστευμένων ειδών

Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών
38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου 
υλικού

Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.1 Υπηρεσίες 
ανάκτησης 
διαλεγμένων υλικών

Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.1 Υπηρεσίες 
ανάκτησης διαλεγμένων 
υλικών

38.32.11 Υπηρεσίες 
ανάκτησης διαλεγμένων 
μεταλλικών υλικών

Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.1 Υπηρεσίες 
ανάκτησης διαλεγμένων 
υλικών

38.32.12 Υπηρεσίες 
ανάκτησης διαλεγμένων 
μη μεταλλικών υλικών

Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.2 Υπηρεσίες 
ανάκτησης 
μεταλλικών 
δευτερογενών 
πρώτων υλών

Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών 
πρώτων υλών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.2 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.21 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων 
υλών πολύτιμων 
μετάλλων

Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.2 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.22 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων 
υλών σιδηρούχων 
μετάλλων

Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.2 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.22 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων υλών 
σιδηρούχων μετάλλων

38.32.22.01 Θραύση, 
καθαρισμός και διαλογή 
άλλων απορριμμάτων 
(π.χ. από κατεδαφίσεις) 
για την ανάκτηση 
μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από 
κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων 
υλών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.2 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.22 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων υλών 
σιδηρούχων μετάλλων

38.32.22.02 Κατεργασία 
μεταλλικών 
απορριμμάτων και 
παλαιοσιδηρικών, ώστε 
να μετατραπούν σε 
δευτερογενείς πρώτες 
ύλες

Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε 
να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.2 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.22 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων υλών 
σιδηρούχων μετάλλων

38.32.22.03 Μηχανική ή 
χημική επεξεργασία 
μεταλλικών 
απορριμμάτων

Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.2 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.23 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων 
υλών χαλκού

Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.2 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.24 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων 
υλών νικέλιου

Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.2 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.25 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων 
υλών αλουμίνιου

Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.2 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.29 Υπηρεσίες 
ανάκτησης άλλων 
μεταλλικών πρώτων 
υλών

Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.3 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μη 
μεταλλικών 
δευτερογενών 
πρώτων υλών

Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών 
πρώτων υλών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.3 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μη 
μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.31 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων 
υλών γυαλιού

Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.3 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μη 
μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.32 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων 
υλών χαρτιού και 
χαρτονιού

Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.3 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μη 
μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.33 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων 
υλών πλαστικού

Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.3 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μη 
μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.34 Υπηρεσίες 
ανάκτησης πρώτων 
υλών ελαστικού

Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.3 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μη 
μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.35 Υπηρεσίες 
ανάκτησης υφαντικών 
πρώτων υλών

Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.3 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μη 
μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.39 Υπηρεσίες 
ανάκτησης άλλων μη 
μεταλλικών πρώτων 
υλών

Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.3 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μη μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.39 Υπηρεσίες 
ανάκτησης άλλων μη 
μεταλλικών πρώτων υλών

38.32.39.01 Ανάκτηση 
χημικών ουσιών από 
χημικά απορρίμματα

Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.3 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μη μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.39 Υπηρεσίες 
ανάκτησης άλλων μη 
μεταλλικών πρώτων υλών

38.32.39.02 Θραύση, 
καθαρισμός και διαλογή 
άλλων απορριμμάτων 
(π.χ. από κατεδαφίσεις) 
για την ανάκτηση μη 
μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από 
κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών 
πρώτων υλών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38. Συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών

38.3 Ανάκτηση υλικών 38.32 Ανάκτηση 
διαλεγμένου υλικού

38.32.3 Υπηρεσίες 
ανάκτησης μη μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων 
υλών

38.32.39 Υπηρεσίες 
ανάκτησης άλλων μη 
μεταλλικών πρώτων υλών

38.32.39.03 Μηχανική, 
χημική ή άλλη 
κατεργασία μη 
μεταλλικών 
απορριμμάτων, ώστε 
να μετατραπούν σε 
δευτερογενείς πρώτες 
ύλες

Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, 
ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση 
αποβλήτων

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 

Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και 
άλλες υπηρεσίες για 
τη διαχείριση 
αποβλήτων

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 

Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και 
άλλες υπηρεσίες 
για τη διαχείριση 
αποβλήτων

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες 
για τη διαχείριση αποβλήτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.00 

Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και 
άλλες υπηρεσίες 
για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00.1 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
καθαρισμού

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση 
αποβλήτων

39.00.1 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
καθαρισμού

39.00.11 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
καθαρισμού εδάφους και 
υπόγειων υδάτων

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων 
υδάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση 
αποβλήτων

39.00.1 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
καθαρισμού

39.00.12 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
καθαρισμού 
επιφανειακών υδάτων

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.00.1 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης και καθαρισμού

39.00.12 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης και καθαρισμού 
επιφανειακών υδάτων

39.00.12.01 Υπηρεσίες 
καθαρισμού και 
απορρύπανσης 
θαλάσσιων περιοχών

Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση 
αποβλήτων

39.00.1 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
καθαρισμού

39.00.13 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
καθαρισμού αέρα

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση 
αποβλήτων

39.00.1 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
καθαρισμού

39.00.14 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης κτιρίων Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.00.1 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης και καθαρισμού

39.00.14 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης κτιρίων

39.00.14.01 Εργασίες 
αφαίρεσης αμίαντου 
κτιρίων

Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.00 

Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και 
άλλες υπηρεσίες 
για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00.2 Άλλες 
υπηρεσίες εξυγίανσης 
και εξειδικευμένου 
ελέγχου ρύπανσης

Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου 
ρύπανσης

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση 
αποβλήτων

39.00.2 Άλλες υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
εξειδικευμένου ελέγχου 
ρύπανσης

39.00.21 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης, περιορισμού 
της ρύπανσης, ελέγχου 
και παρακολούθησης 
εργοτάξιου και άλλες 
υπηρεσίες εξυγίανσης 
εργοτάξιου

Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και 
παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης 
εργοτάξιου

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.00.2 Άλλες υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
εξειδικευμένου ελέγχου 
ρύπανσης

39.00.21 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης, περιορισμού 
της ρύπανσης, ελέγχου και 
παρακολούθησης 
εργοτάξιου και άλλες 
υπηρεσίες εξυγίανσης 
εργοτάξιου

39.00.21.01 Υπηρεσίες 
διαχείρισης 
βιομηχανικών ρύπων

Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.00.2 Άλλες υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
εξειδικευμένου ελέγχου 
ρύπανσης

39.00.21 Υπηρεσίες 
εξυγίανσης, περιορισμού 
της ρύπανσης, ελέγχου και 
παρακολούθησης 
εργοτάξιου και άλλες 
υπηρεσίες εξυγίανσης 
εργοτάξιου

39.00.21.02 Υπηρεσίες 
ελέγχου βιομηχανικού 
και εργασιακού 
περιβάλλοντος

Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση 
αποβλήτων

39.00.2 Άλλες υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
εξειδικευμένου ελέγχου 
ρύπανσης

39.00.22 Άλλες 
υπηρεσίες εξυγίανσης Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων

39.0 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες 
εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη 
διαχείριση 
αποβλήτων

39.00.2 Άλλες υπηρεσίες 
εξυγίανσης και 
εξειδικευμένου ελέγχου 
ρύπανσης

39.00.23 Άλλες 
υπηρεσίες 
εξειδικευμένου ελέγχου 
ρύπανσης

Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό 
εμπόριο 
ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων 
υλών και ζώντων 
ζώων

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων ζώων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό 
εμπόριο 
ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων 
υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου 
καπνού, σπόρων 
και ζωοτροφών

Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου 
καπνού, σπόρων και ζωοτροφών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων 
υλών και ζώντων ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου 
καπνού, σπόρων 
και ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
δημητριακών, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου 
καπνού, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών, 
σπόρων και ζωοτροφών

46.21.11 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών Χονδρικό εμπόριο δημητριακών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.11 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών

46.21.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
δημητριακών

Χονδρικό εμπόριο άλλων δημητριακών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.11 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών

46.21.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο καλαμποκιού Χονδρικό εμπόριο καλαμποκιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.11 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών

46.21.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο κριθαριού Χονδρικό εμπόριο κριθαριού
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.11 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών

46.21.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο μαλακού 
σιταριού και σμιγαδιού, 
για κατανάλωση από 
ανθρώπους

Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για κατανάλωση 
από ανθρώπους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.11 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών

46.21.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο μαλακού 
σιταριού και σμιγαδιού, 
για κατανάλωση από 
ζώα

Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για κατανάλωση 
από ζώα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.11 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών

46.21.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο ρυζιού, μη 
αποφλοιωμένου

Χονδρικό εμπόριο ρυζιού, μη αποφλοιωμένου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.11 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών

46.21.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο σίκαλης, 
βρώμης

Χονδρικό εμπόριο σίκαλης, βρώμης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.11 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών

46.21.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο σκληρoύ 
σιταριού, για 
κατανάλωση από 
ανθρώπους

Χονδρικό εμπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από 
ανθρώπους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.11 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών

46.21.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο σκληρού 
σιταριού, για 
κατανάλωση από ζώα

Χονδρικό εμπόριο σκληρού σιταριού, για κατανάλωση από ζώα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.11 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών

46.21.11.10 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων για 
πτηνοτροφές και 
κτηνοτροφές

Χονδρικό εμπόριο σπόρων για πτηνοτροφές και κτηνοτροφές
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου 
καπνού, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών, 
σπόρων και ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

46.21.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
δημητριακών, για 
σπορά

Χονδρικό εμπόριο άλλων δημητριακών, για σπορά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

46.21.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών, 
αποφλοιωμένων, για 
σπορά

Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, 
αποφλοιωμένων, για σπορά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

46.21.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων 
ριζών και βολβών με 
υψηλό περιεχόμενο σε 
άμυλο ή ινουλίνη, για 
σπορά

Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό 
περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη, για σπορά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

46.21.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο καλαμποκιού 
για σπορά

Χονδρικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

46.21.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο κριθαριού, για 
σπορά

Χονδρικό εμπόριο κριθαριού, για σπορά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

46.21.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο μαλακού 
σιταριού και σμιγαδιού, 
για σπορά

Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για σπορά

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

46.21.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο σκληρού 
σιταριού, για σπορά

Χονδρικό εμπόριο σκληρού σιταριού, για σπορά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

46.21.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων 
ανθέων και καρπών

Χονδρικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

46.21.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων 
ζαχαρότευτλων και 
σπόρων 
κτηνοτροφικών φυτών

Χονδρικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων 
κτηνοτροφικών φυτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

46.21.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων 
λαχανικών

Χονδρικό εμπόριο σπόρων λαχανικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.12 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων (εκτός 
των ελαιούχων σπόρων)

46.21.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων 
πατάτας

Χονδρικό εμπόριο σπόρων πατάτας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου 
καπνού, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών, 
σπόρων και ζωοτροφών

46.21.13 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιούχων 
σπόρων και καρπών

Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.13 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιούχων 
σπόρων και καρπών

46.21.13.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ελαιούχων καρπών

Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαιούχων καρπών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.13 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιούχων 
σπόρων και καρπών

46.21.13.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ελαιούχων σπόρων

Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαιούχων σπόρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.13 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιούχων 
σπόρων και καρπών

46.21.13.03 Χονδρικό 
εμπόριο αράπικων 
φιστικιών

Χονδρικό εμπόριο αράπικων φιστικιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.13 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιούχων 
σπόρων και καρπών

46.21.13.04 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιών Χονδρικό εμπόριο ελαιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.13 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιούχων 
σπόρων και καρπών

46.21.13.05 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων 
βαμβακιού

Χονδρικό εμπόριο σπόρων βαμβακιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.13 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιούχων 
σπόρων και καρπών

46.21.13.06 Χονδρικό 
εμπόριο σπόρων 
ηλίανθου, σουσαμιού, 
κάρδαμου, κράμβης, 
ελαιοκράμβης και 
σιναπιού

Χονδρικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, 
κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου 
καπνού, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών, 
σπόρων και ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.01 Χονδρικό 
εμπόριο αλευριών και 
χονδράλευρων από 
ελαιούχους σπόρους ή 
καρπούς εκτός του 
σιναπιού

Χονδρικό εμπόριο αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους 
σπόρους ή καρπούς εκτός του σιναπιού

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.02 Χονδρικό 
εμπόριο αλευριών, 
χονδράλευρων και 
σβόλων κρέατος, 
ακατάλληλων για 
ανθρώπινη 
κατανάλωση, 
υπολειμμάτων ζωικού 
λίπους

Χονδρικό εμπόριο αλευριών, χονδράλευρων και σβόλων κρέατος, 
ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, υπολειμμάτων ζωικού 
λίπους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.04 Χονδρικό 
εμπόριο αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών, 
αποφλοιωμένων για 
τροφή ζώων

Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, 
αποφλοιωμένων για τροφή ζώων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.05 Χονδρικό 
εμπόριο άχυρων και 
σανού (χορτονομής)

Χονδρικό εμπόριο άχυρων και σανού (χορτονομής)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.06 Χονδρικό 
εμπόριο βιολογικών 
ζωοτροφών

Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ζωοτροφών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.07 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιοπιτών και 
άλλων στερεών 
κατάλοιπων φυτικών 
λιπών ή ελαίων

Χονδρικό εμπόριο ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων 
φυτικών λιπών ή ελαίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.08 Χονδρικό 
εμπόριο κατάλοιπων 
παραγωγής αμύλου, 
ζυθοποιίας και 
παρόμοιων κατάλοιπων

Χονδρικό εμπόριο κατάλοιπων παραγωγής αμύλου, ζυθοποιίας και 
παρόμοιων κατάλοιπων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.09 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών για ζώα 
που εκτρέφονται σε 
αγροκτήματα

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που 
εκτρέφονται σε αγροκτήματα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.10 Χονδρικό 
εμπόριο πίτουρου, 
πιτουράλευρων και 
άλλων κατάλοιπων από 
την επεξεργασία 
δημητριακών

Χονδρικό εμπόριο πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων 
από την επεξεργασία δημητριακών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.11 Χονδρικό 
εμπόριο σβόλων 
δημητριακών

Χονδρικό εμπόριο σβόλων δημητριακών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.12 Χονδρικό 
εμπόριο φυτικών 
αλευριών και 
χονδράλευρων, για 
τροφή ζώων

Χονδρικό εμπόριο φυτικών αλευριών και χονδράλευρων, για τροφή 
ζώων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.13 Χονδρικό 
εμπόριο φυτικών υλών 
και φυτικών 
απορριμμάτων, για 
τροφή ζώων

Χονδρικό εμπόριο φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, για 
τροφή ζώων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζωοτροφών

46.21.14.14 Χονδρικό 
εμπόριο χoνδράλευρου 
και σβόλων τριφυλλιού 
(alfalfa)

Χονδρικό εμπόριο χoνδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου 
καπνού, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό 
εμπόριο δημητριακών, 
σπόρων και ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων 
αγροτικών πρώτων 
υλών π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων 
υλών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.01 Χονδρικό 
εμπόριο - μετά από 
εισαγωγή - άφρυκτου 
καφέ

Χονδρικό εμπόριο - μετά από εισαγωγή - άφρυκτου καφέ
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων φυτικών 
πρώτων υλών

Χονδρικό εμπόριο άλλων φυτικών πρώτων υλών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.03 Χονδρικό 
εμπόριο βαλάτας, 
γουταπέρκας, 
γουαγιούλης, τσίκλας, 
λάκας, ρητινών, 
κομμεορητινών, 
βάλσαμων και 
παρόμοιων φυσικών 
κόμμεων

Χονδρικό εμπόριο βαλάτας, γουταπέρκας, γουαγιούλης, τσίκλας, 
λάκας, ρητινών, κομμεορητινών, βάλσαμων και παρόμοιων φυσικών 
κόμμεων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.04 Χονδρικό 
εμπόριο βαμβακιού, 
εκκοκκισμένου ή μη

Χονδρικό εμπόριο βαμβακιού, εκκοκκισμένου ή μη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.05 Χονδρικό 
εμπόριο γιούτας, 
λιναριού, κάνναβης, 
σιζάλ και άλλων 
υφαντικών ινών, 
ακατέργαστων

Χονδρικό εμπόριο γιούτας, λιναριού, κάνναβης, σιζάλ και άλλων 
υφαντικών ινών, ακατέργαστων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.06 Χονδρικό 
εμπόριο εκκοκκισμένου 
βαμβακιού

Χονδρικό εμπόριο εκκοκκισμένου βαμβακιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.07 Χονδρικό 
εμπόριο 
ζαχαροκάλαμων και 
ζαχαρότευτλων

Χονδρικό εμπόριο ζαχαροκάλαμων και ζαχαρότευτλων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.08 Χονδρικό 
εμπόριο κεριών 
εντόμων και 
σπαρματσέτων

Χονδρικό εμπόριο κεριών εντόμων και σπαρματσέτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.09 Χονδρικό 
εμπόριο λοβού και 
φλοιού καφέ 
(άφρυκτου)

Χονδρικό εμπόριο λοβού και φλοιού καφέ (άφρυκτου)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.10 Χονδρικό 
εμπόριο μη 
εκκοκκισμένου 
(σύσπορου) βαμβακιού

Χονδρικό εμπόριο μη εκκοκκισμένου (σύσπορου) βαμβακιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.12 Χονδρικό 
εμπόριο ρητίνης Χονδρικό εμπόριο ρητίνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.13 Χονδρικό 
εμπόριο σπέρματος 
βοοειδών

Χονδρικό εμπόριο σπέρματος βοοειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.14 Χονδρικό 
εμπόριο σφουγγαριών Χονδρικό εμπόριο σφουγγαριών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.15 Χονδρικό 
εμπόριο φτερών και 
πούπουλων και 
δερμάτων πουλιών με 
φτερά και πούπουλα

Χονδρικό εμπόριο φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών 
με φτερά και πούπουλα

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.16 Χονδρικό 
εμπόριο φυκιών και 
άλλων αλγών, νωπών 
ή αποξηραμένων

Χονδρικό εμπόριο φυκιών και άλλων αλγών, νωπών ή 
αποξηραμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.17 Χονδρικό 
εμπόριο φυσικού 
καουτσούκ

Χονδρικό εμπόριο φυσικού καουτσούκ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.18 Χονδρικό 
εμπόριο φυσικού 
φελλού, ακατέργαστου 
ή απλής κατεργασίας

Χονδρικό εμπόριο φυσικού φελλού, ακατέργαστου ή απλής 
κατεργασίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.20 Χονδρικό 
εμπόριο φυτικών υλών 
π.δ.κ.α. για 
σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, 
βαφή ή δέψη, φυτικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.21 Χονδρικό 
εμπόριο φυτών που 
χρησιμοποιούνται 
κυρίως στην 
αρωματοποιία, τη 
φαρμακευτική ή την 
παραγωγή 
εντομοκτόνων, 
μυκητοκτόνων ή για 
παρόμοιους σκοπούς, 
ξηρών

Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, 
μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, ξηρών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.22 Χονδρικό 
εμπόριο φυτών που 
χρησιμοποιούνται 
κυρίως στην 
αρωματοποιία, τη 
φαρμακευτική ή την 
παραγωγή 
εντομοκτόνων, 
μυκητοκτόνων ή για 
παρόμοιους σκοπούς, 
φρέσκων

Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, 
μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, φρέσκων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο 
δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α.

46.21.19.23 Χονδρικό 
εμπόριο ωμών 
εντοσθίων, μη 
βρώσιμων, 
υποπροϊόντων

Χονδρικό εμπόριο ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων, υποπροϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων 
υλών και ζώντων ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου 
καπνού, σπόρων 
και ζωοτροφών

46.21.2 Χονδρικό 
εμπόριο 
ακατέργαστου καπνού

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου 
καπνού, σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.2 Χονδρικό 
εμπόριο ακατέργαστου 
καπνού

46.21.20 Χονδρικό 
εμπόριο ακατέργαστου 
καπνού

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτηρών, 
ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και 
ζωοτροφών

46.21.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστου καπνού

46.21.20 Χονδρικό 
εμπόριο ακατέργαστου 
καπνού

46.21.20.01 Χονδρικό 
εμπόριο μη 
μεταποιημένου καπνού

Χονδρικό εμπόριο μη μεταποιημένου καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό 
εμπόριο 
ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων 
υλών και ζώντων 
ζώων

46.22 Χονδρικό 
εμπόριο 
λουλουδιών και 
φυτών

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων 
υλών και ζώντων ζώων

46.22 Χονδρικό 
εμπόριο 
λουλουδιών και 
φυτών

46.22.1 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών 
και φυτών

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.22 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών 
και φυτών

46.22.1 Χονδρικό εμπόριο 
λουλουδιών και φυτών

46.22.10 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών και 
φυτών

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.22 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών 
και φυτών

46.22.1 Χονδρικό εμπόριο 
λουλουδιών και φυτών

46.22.10 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών και 
φυτών

46.22.10.01 Χονδρικό 
εμπόριο αποξηραμένων 
φυτών

Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.22 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών 
και φυτών

46.22.1 Χονδρικό εμπόριο 
λουλουδιών και φυτών

46.22.10 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών και 
φυτών

46.22.10.02 Χονδρικό 
εμπόριο δενδρυλλίων 
και φυτών (εκτός 
καλλωπιστικών φυτών)

Χονδρικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών 
φυτών)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.22 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών 
και φυτών

46.22.1 Χονδρικό εμπόριο 
λουλουδιών και φυτών

46.22.10 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών και 
φυτών

46.22.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων 
φυτών, κονδύλων, 
βολβών και ριζών, 
μοσχευμάτων και 
παραφυάδων, 
μυκηλιών μανιταριών

Χονδρικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, 
μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.22 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών 
και φυτών

46.22.1 Χονδρικό εμπόριο 
λουλουδιών και φυτών

46.22.10 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών και 
φυτών

46.22.10.04 Χονδρικό 
εμπόριο κομμένων 
ανθέων και 
μπουμπουκιών τους, 
συνθέσεων ανθέων 
καθώς και 
ανθοδεσμών, 
στεφανιών και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, 
συνθέσεων ανθέων καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και 
παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.22 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών 
και φυτών

46.22.1 Χονδρικό εμπόριο 
λουλουδιών και φυτών

46.22.10 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών και 
φυτών

46.22.10.05 Χονδρικό 
εμπόριο μερών φυτών, 
χορταριών, βρύων και 
λειχήνων, κατάλληλων 
για διακοσμητική χρήση

Χονδρικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, 
κατάλληλων για διακοσμητική χρήση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.22 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών 
και φυτών

46.22.1 Χονδρικό εμπόριο 
λουλουδιών και φυτών

46.22.10 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών και 
φυτών

46.22.10.06 Χονδρικό 
εμπόριο 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού φυτών

Χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.22 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών 
και φυτών

46.22.1 Χονδρικό εμπόριο 
λουλουδιών και φυτών

46.22.10 Χονδρικό 
εμπόριο λουλουδιών και 
φυτών

46.22.10.07 Χονδρικό 
εμπόριο φυσικών 
χριστουγεννιάτικων 
δέντρων

Χονδρικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό 
εμπόριο 
ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων 
υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων 
ζώων

Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων 
υλών και ζώντων ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων 
ζώων

46.23.1 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων 
ζώων

Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων 
ζώων

46.23.1 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.01 Χονδρικό 
εμπόριο αιγοειδών, 
ζώντων

Χονδρικό εμπόριο αιγοειδών, ζώντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ζώντων 
ζώων

Χονδρικό εμπόριο άλλων ζώντων ζώων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο αλόγων, όνων, 
ημιόνων και γίννων, 
ζώντων

Χονδρικό εμπόριο αλόγων, όνων, ημιόνων και γίννων, ζώντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.04 Χονδρικό 
εμπόριο βοοειδών, 
ζώντων, εκτός των 
μοσχαριών

Χονδρικό εμπόριο βοοειδών, ζώντων, εκτός των μοσχαριών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.05 Χονδρικό 
εμπόριο κουνελιών, 
ζώντων

Χονδρικό εμπόριο κουνελιών, ζώντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.06 Χονδρικό 
εμπόριο 
μελισσοσμηνών

Χονδρικό εμπόριο μελισσοσμηνών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.07 Χονδρικό 
εμπόριο μοσχαριών, 
ζώντων

Χονδρικό εμπόριο μοσχαριών, ζώντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.08 Χονδρικό 
εμπόριο πουλερικών, 
ζώντων

Χονδρικό εμπόριο πουλερικών, ζώντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.09 Χονδρικό 
εμπόριο προβάτων, 
ζώντων

Χονδρικό εμπόριο προβάτων, ζώντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.10 Χονδρικό 
εμπόριο σαλιγκαριών, 
ζώντων

Χονδρικό εμπόριο σαλιγκαριών, ζώντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.11 Χονδρικό 
εμπόριο χοιροειδών, 
ζώντων

Χονδρικό εμπόριο χοιροειδών, ζώντων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.23 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζώντων ζώων

46.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο ζώντων ζώων

46.23.10.12 Χονδρικό 
εμπόριο ωδικών 
πτηνών, σκύλων, 
γατών κλπ, ζώντων

Χονδρικό εμπόριο ωδικών πτηνών, σκύλων, γατών κλπ, ζώντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό 
εμπόριο 
ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων 
υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο 
δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και 
κατεργασμένου δέρματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων 
υλών και ζώντων ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου 
δέρματος

Χονδρικό εμπόριο προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

Χονδρικό εμπόριο προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου 
δέρματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.01 Εξαγωγή 
ακατέργαστων 
δερμάτων

Εξαγωγή ακατέργαστων δερμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.02 Χονδρικό 
εμπόριο ακατέργαστων 
γουνοδερμάτων, εκτός 
από δέρματα 
κουνελιών, λαγών και 
γουνοφόρων αρνιών

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γουνοδερμάτων, εκτός από 
δέρματα κουνελιών, λαγών και γουνοφόρων αρνιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο ακατέργαστων 
δερμάτων γενικά

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων γενικά

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.04 Χονδρικό 
εμπόριο ακατέργαστων 
δερμάτων άλλων ζώων 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων άλλων ζώων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.05 Χονδρικό 
εμπόριο ακατέργαστων 
δερμάτων βοοειδών ή 
ιπποειδών

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων βοοειδών ή ιπποειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.06 Χονδρικό 
εμπόριο ακατέργαστων 
δερμάτων προβάτων ή 
αρνιών, αιγών ή μικρών 
κατσικιών

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων προβάτων ή αρνιών, 
αιγών ή μικρών κατσικιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.07 Χονδρικό 
εμπόριο δέρματος 
αιγάγρου (σαμουά), 
λουστρινιού και 
δέρματος με στιλπνή 
επικάλυψη, 
επιμεταλλωμένου 
δέρματος

Χονδρικό εμπόριο δέρματος αιγάγρου (σαμουά), λουστρινιού και 
δέρματος με στιλπνή επικάλυψη, επιμεταλλωμένου δέρματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.08 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων 
αιγών ή μικρών 
κατσικιών, χωρίς τρίχες

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων αιγών ή μικρών κατσικιών, χωρίς 
τρίχες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.09 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων 
άλλων ζώων

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων άλλων ζώων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.10 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων από 
βοοειδή ή ιπποειδή 
ζώα, χωρίς τρίχες

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων από βοοειδή ή ιπποειδή ζώα, χωρίς 
τρίχες
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
κατεργασμένων 
δερμάτων

Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων δερμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.2 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων γεωργικών 
πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων

46.24 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτων, 
προβιών και 
κατεργασμένου 
δέρματος

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο 
προβιών, δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10 Χονδρικό 
εμπόριο προβιών, 
δερμάτων και 
κατεργασμένου δέρματος

46.24.10.12 Χονδρικό 
εμπόριο συνθετικών 
δερμάτων, με βάση το 
δέρμα

Χονδρικό εμπόριο συνθετικών δερμάτων, με βάση το δέρμα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό 
εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού

Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 
καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό 
εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο 
φρούτων και 
λαχανικών

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων 
και λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών 
φρούτων και λαχανικών

Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.01 Εξαγωγή 
εγχώριων νωπών 
αγροτικών προϊόντων

Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο ακατέργαστων 
ξηρών καρπών

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
λαχανικών π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων λαχανικών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
σταφυλιών, νωπών

Χονδρικό εμπόριο άλλων σταφυλιών, νωπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
φρούτων, χαρουπιών

Χονδρικό εμπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων 
ριζών και βολβών με 
υψηλό περιεχόμενο σε 
άμυλο ή ινουλίνη, για 
ανθρώπινη 
κατανάλωση

Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό 
περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη, για ανθρώπινη κατανάλωση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιοπυρήνα Χονδρικό εμπόριο ελαιοπυρήνα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο ελαίων και 
άλλων καρπών, 
φρέσκων

Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο επιτραπέζιων 
σταφυλιών

Χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων σταφυλιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.10 Χονδρικό 
εμπόριο εσπεριδοειδών Χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
οπωροκηπευτικών

Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο πατατών, 
φρέσκων ή απλής 
ψύξης

Χονδρικό εμπόριο πατατών, φρέσκων ή απλής ψύξης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο ριζωδών και 
βολβοειδών λαχανικών

Χονδρικό εμπόριο ριζωδών και βολβοειδών λαχανικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο σπαραγγιών Χονδρικό εμπόριο σπαραγγιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.15 Χονδρικό 
εμπόριο σταφίδων Χονδρικό εμπόριο σταφίδων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.16 Χονδρικό 
εμπόριο χουρμάδων, 
σύκων, μπανανών, 
ινδικών καρύδων, 
βραζιλιάνικων καρύδων 
ανακάρδιου, αβοκάντο, 
μάνγκο, γουάβας, 
φρέσκων

Χονδρικό εμπόριο χουρμάδων, σύκων, μπανανών, ινδικών 
καρύδων, βραζιλιάνικων καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, μάνγκο, 
γουάβας, φρέσκων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.01 Εξαγωγή 
μεταποιημένων 
λαχανικών, φρούτων 
και καρπών με κέλυφος 
(ακρόδρυων)

Εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με 
κέλυφος (ακρόδρυων)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
διατηρημένων φρούτων

Χονδρικό εμπόριο άλλων διατηρημένων φρούτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο αποξηραμένων 
λαχανικών

Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων λαχανικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών, 
αποφλοιωμένων, όχι 
για σπορά

Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, 
αποφλοιωμένων, όχι για σπορά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο διατηρημένων 
πατατών

Χονδρικό εμπόριο διατηρημένων πατατών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιών και 
άλλων καρπών, ξηρών

Χονδρικό εμπόριο ελαιών και άλλων καρπών, ξηρών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο 
εσπεριδοειδών, ξηρών

Χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών, ξηρών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο 
κατεργασμένων ξηρών 
καρπών

Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο κουκουτσιών 
βερίκοκων, ροδάκινων 
ή δαμάσκηνων

Χονδρικό εμπόριο κουκουτσιών βερίκοκων, ροδάκινων ή 
δαμάσκηνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο λαχανικών 
διατηρημένων σε ξίδι ή 
σε οξικό οξύ

Χονδρικό εμπόριο λαχανικών διατηρημένων σε ξίδι ή σε οξικό οξύ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο λαχανικών 
κατεψυγμένων

Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.12 Χονδρικό 
εμπόριο λαχανικών 
προσωρινά 
διατηρημένων

Χονδρικό εμπόριο λαχανικών προσωρινά διατηρημένων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.13 Χονδρικό 
εμπόριο λαχανικών, 
διατηρημένων με άλλο 
τρόπο εκτός από ξίδι ή 
οξικό οξύ

Χονδρικό εμπόριο λαχανικών, διατηρημένων με άλλο τρόπο εκτός 
από ξίδι ή οξικό οξύ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.14 Χονδρικό 
εμπόριο μαρμελάδων, 
ζελέδων και πουρέ και 
πολτών φρούτων ή 
ξηρών καρπών

Χονδρικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών 
φρούτων ή ξηρών καρπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.15 Χονδρικό 
εμπόριο ξηρών 
καρπών, 
καβουρδισμένων 
αράπικων φιστικιών, 
αλατισμένων ή με άλλο 
τρόπο συντηρημένων

Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων 
φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.16 Χονδρικό 
εμπόριο πατατών 
κατεψυγμένων

Χονδρικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.17 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
ξηρών καρπών, 
μαγειρεμένων ή 
αμαγείρευτων, 
κατεψυγμένων

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, μαγειρεμένων ή 
αμαγείρευτων, κατεψυγμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.18 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
ξηρών καρπών, 
προσωρινά 
διατηρημένων, όχι για 
άμεση κατανάλωση

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, προσωρινά 
διατηρημένων, όχι για άμεση κατανάλωση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.31 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12 Χονδρικό 
εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.31.12.19 Χονδρικό 
εμπόριο χουρμάδων, 
σύκων, μπανανών, 
ινδικών καρύδων, 
βραζιλιάνικων καρύδων 
ανακάρδιου, αβοκάντο, 
μάνγκο, γουάβας, 
ξηρών

Χονδρικό εμπόριο χουρμάδων, σύκων, μπανανών, ινδικών 
καρύδων, βραζιλιάνικων καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, μάνγκο, 
γουάβας, ξηρών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό 
εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
και προϊόντων 
κρέατος

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
και προϊόντων 
κρέατος

46.32.1 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των 
πουλερικών)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.01 Εξαγωγή 
εγχώριων 
κατεψυγμένων κρεάτων

Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.02 Εξαγωγή 
εγχώριων νωπών 
κρεάτων

Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο άκρων ζώων Χονδρικό εμπόριο άκρων ζώων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
κρεάτων και βρώσιμων 
εντοσθίων 
(συμπεριλαμβανομένου 
του κρέατος 
κουνελιών), εκτός από 
βατραχοπόδαρα

Χονδρικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων 
(συμπεριλαμβανομένου του κρέατος κουνελιών), εκτός από 
βατραχοπόδαρα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων 
εντοσθίων

Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων εντοσθίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο κατεψυγμένου 
κρέατος βοοειδών

Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο κατεψυγμένου 
κρέατος χοιροειδών

Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο κουνελιών, 
νωπών ή 
κατεψυγμένων

Χονδρικό εμπόριο κουνελιών, νωπών ή κατεψυγμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος αιγών Χονδρικό εμπόριο κρέατος αιγών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.10 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
βοοειδών, νωπού ή 
απλής ψύξης

Χονδρικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
βρώσιμων εντοσθίων 
πουλερικών, 
κατεψυγμένων

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, 
κατεψυγμένων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
βρώσιμων εντοσθίων 
πουλερικών, νωπών ή 
απλής ψύξης

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, 
νωπών ή απλής ψύξης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
προβάτων, 
κατεψυγμένου

Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
προβάτων, νωπού ή 
απλής ψύξης

Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.15 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
χοιροειδών, νωπού ή 
απλής ψύξης

Χονδρικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.16 Χονδρικό 
εμπόριο νωπών και 
κατεψυγμένων κρεάτων

Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.11 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πουλερικών)

46.32.11.17 Χονδρικό 
εμπόριο σαλιγκαριών, 
νωπών, απλής ψύξης, 
κατεψυγμένων, 
αποξηραμένων, 
παστών ή σε άλμη, 
εκτός από τα 
θαλασσινά σαλιγκάρια, 
βατραχοπόδαρων, 
νωπών, απλής ψύξης ή 
κατεψυγμένων

Χονδρικό εμπόριο σαλιγκαριών, νωπών, απλής ψύξης, 
κατεψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα 
θαλασσινά σαλιγκάρια, βατραχοπόδαρων, νωπών, απλής ψύξης ή 
κατεψυγμένων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των προϊόντων 
πουλερικών)

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων 
των προϊόντων πουλερικών)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των προϊόντων 
πουλερικών)

46.32.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
παρασκευασμένου και 
διατηρημένου κρέατος, 
εντοσθίων ή αίματος, 
εκχυλισμάτων και 
ζωμών κρέατος, 
ψαριών και υδρόβιων 
ασπόνδυλων

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών παρασκευασμένου και 
διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκχυλισμάτων και 
ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των προϊόντων 
πουλερικών)

46.32.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο 
επεξεργασμένων 
προϊόντων κρέατος 
(γύρου, σουβλακιών 
κλπ)

Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων προϊόντων κρέατος (γύρου, 
σουβλακιών κλπ)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.32 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων 
κρέατος

46.32.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
κρέατος 
(συμπεριλαμβανομένων 
των προϊόντων 
πουλερικών)

46.32.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο κρέατος και 
βρώσιμων εντοσθίων, 
αλατισμένων, σε άλμη, 
αποξηραμένων ή 
καπνιστών, βρώσιμων 
αλευριών και 
χονδράλευρων κρέατος 
ή εντοσθίων

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων, αλατισμένων, 
σε άλμη, αποξηραμένων ή καπνιστών, βρώσιμων αλευριών και 
χονδράλευρων κρέατος ή εντοσθίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό 
εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, 
αβγών και 
βρώσιμων 
ελαίων και λιπών

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, 
αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών 
και βρώσιμων 
ελαίων και λιπών

46.33.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών 
και βρώσιμων ελαίων και λιπών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.11 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.11 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων

46.33.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο βούτυρου Χονδρικό εμπόριο βούτυρου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.11 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων

46.33.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο γάλακτος και 
κρέμας σε στερεές 
μορφές

Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας σε στερεές μορφές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.11 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων

46.33.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο γάλακτος και 
κρέμας, με περισσότερο 
από 6% λίπος, όχι 
συμπυκνωμένων ή 
ζαχαρούχων

Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, με περισσότερο από 6% 
λίπος, όχι συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.11 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων

46.33.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο γάλακτος και 
κρέμας, 
συμπυκνωμένων ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών 
υλών, σε άλλες μορφές 
εκτός της στερεάς

Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, συμπυκνωμένων ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές 
εκτός της στερεάς

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.11 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων

46.33.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο γιαουρτιού και 
άλλων ειδών 
ζυμωμένου ή 
οξινισμένου γάλακτος ή 
κρέμας

Χονδρικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή 
οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.11 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων

46.33.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο 
επεξεργασμένου 
ρευστού γάλακτος

Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.11 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων

46.33.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο καζεΐνης Χονδρικό εμπόριο καζεΐνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.11 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων

46.33.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο τυριού και 
τυροπήγματος

Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.11 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων

46.33.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο τυρόγαλου Χονδρικό εμπόριο τυρόγαλου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.12 Χονδρικό 
εμπόριο αβγών Χονδρικό εμπόριο αβγών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.12 Χονδρικό 
εμπόριο αβγών

46.33.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο αβγών με το 
κέλυφος

Χονδρικό εμπόριο αβγών με το κέλυφος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό 
εμπόριο γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων 
ελαίων και λιπών

Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων ελαίων 
και λιπών

46.33.13.01 Εξαγωγή 
ελαιόλαδου Εξαγωγή ελαιόλαδου
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων ελαίων 
και λιπών

46.33.13.02 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων 
λιπών

Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων λιπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων ελαίων 
και λιπών

46.33.13.03 Χονδρικό 
εμπόριο ελαιόλαδου Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων ελαίων 
και λιπών

46.33.13.04 Χονδρικό 
εμπόριο ζωικών ελαίων 
και λιπών, 
ακατέργαστων και 
εξευγενισμένων, εκτός 
από λίπη βοοειδών, 
αιγοπροβάτων, χοίρων 
και πουλερικών

Χονδρικό εμπόριο ζωικών ελαίων και λιπών, ακατέργαστων και 
εξευγενισμένων, εκτός από λίπη βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων 
και πουλερικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων ελαίων 
και λιπών

46.33.13.05 Χονδρικό 
εμπόριο ζωικών ή 
φυτικών λιπών και 
ελαίων και των 
κλασμάτων τους, 
υδρογονωμένων, 
εστεροποιημένων, αλλά 
χωρίς να έχουν υποστεί 
περαιτέρω παρασκευή

Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των 
κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς 
να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων ελαίων 
και λιπών

46.33.13.06 Χονδρικό 
εμπόριο 
καλαμποκέλαιου και 
των κλασμάτων του, μη 
χημικά 
τροποποιημένων

Χονδρικό εμπόριο καλαμποκέλαιου και των κλασμάτων του, μη 
χημικά τροποποιημένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων ελαίων 
και λιπών

46.33.13.07 Χονδρικό 
εμπόριο λιπών 
βοοειδών, προβάτων, 
αιγών, χοίρων και 
πουλερικών

Χονδρικό εμπόριο λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων και 
πουλερικών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων ελαίων 
και λιπών

46.33.13.08 Χονδρικό 
εμπόριο μαργαρίνης και 
παρόμοιων 
παρασκευασμάτων

Χονδρικό εμπόριο μαργαρίνης και παρόμοιων παρασκευασμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων ελαίων 
και λιπών

46.33.13.09 Χονδρικό 
εμπόριο σογιέλαιου, 
αραχιδέλαιου, 
ηλιέλαιου, 
καρδαμέλαιου, 
βαμβακέλαιου, 
κραμβέλαιου, 
γογγυλέλαιου (colza oil) 
και σιναπέλαιου

Χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ηλιέλαιου, 
καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) 
και σιναπέλαιου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αβγών και 
βρώσιμων ελαίων και 
λιπών

46.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων ελαίων 
και λιπών

46.33.13.10 Χονδρικό 
εμπόριο φοινικέλαιου, 
ελαίου ινδικής καρύδας, 
φοινικοπυρήνων, 
babassu, λινέλαιου, 
σταθεροποιημένων 
φυτικών λιπών και 
ελαίων (εκτός από το 
καλαμποκέλαιο) και των 
κλασμάτων τους

Χονδρικό εμπόριο φοινικέλαιου, ελαίου ινδικής καρύδας, 
φοινικοπυρήνων, babassu, λινέλαιου, σταθεροποιημένων φυτικών 
λιπών και ελαίων (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων 
τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό 
εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών Χονδρικό εμπόριο ποτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών Χονδρικό εμπόριο ποτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.11 Χονδρικό 
εμπόριο χυμών, 
μεταλλικών νερών, 
αναψυκτικών και άλλων 
μη αλκοολούχων ποτών

Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και 
άλλων μη αλκοολούχων ποτών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.11 Χονδρικό 
εμπόριο χυμών, 
μεταλλικών νερών, 
αναψυκτικών και άλλων μη 
αλκοολούχων ποτών

46.34.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων μη 
αλκοολούχων ποτών

Χονδρικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.11 Χονδρικό 
εμπόριο χυμών, 
μεταλλικών νερών, 
αναψυκτικών και άλλων μη 
αλκοολούχων ποτών

46.34.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο αναψυκτικών 
και εμφιαλωμένων 
νερών

Χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.11 Χονδρικό 
εμπόριο χυμών, 
μεταλλικών νερών, 
αναψυκτικών και άλλων μη 
αλκοολούχων ποτών

46.34.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο μεταλλικών 
νερών και αεριούχων 
νερών, που δεν έχουν 
γλυκανθεί ή 
αρωματιστεί

Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν 
έχουν γλυκανθεί ή αρωματιστεί

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.11 Χονδρικό 
εμπόριο χυμών, 
μεταλλικών νερών, 
αναψυκτικών και άλλων μη 
αλκοολούχων ποτών

46.34.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο παγακιών 
βρώσιμων, σε κύβους ή 
νιφάδες

Χονδρικό εμπόριο παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.11 Χονδρικό 
εμπόριο χυμών, 
μεταλλικών νερών, 
αναψυκτικών και άλλων μη 
αλκοολούχων ποτών

46.34.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο παγωμένου 
τσαγιού

Χονδρικό εμπόριο παγωμένου τσαγιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.11 Χονδρικό 
εμπόριο χυμών, 
μεταλλικών νερών, 
αναψυκτικών και άλλων μη 
αλκοολούχων ποτών

46.34.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο χυμών 
φρούτων και λαχανικών

Χονδρικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.12 Χονδρικό 
εμπόριο αλκοολούχων 
ποτών

Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.12 Χονδρικό 
εμπόριο αλκοολούχων 
ποτών

46.34.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ποτών 
που προέρχονται από 
ζύμωση (π.χ. μηλίτη, 
απιδίτη, υδρομελιού), 
μειγμάτων ποτών που 
περιέχουν αλκοόλη

Χονδρικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση 
(π.χ. μηλίτη, απιδίτη, υδρομελιού), μειγμάτων ποτών που περιέχουν 
αλκοόλη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.12 Χονδρικό 
εμπόριο αλκοολούχων 
ποτών

46.34.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο 
αποσταγμάτων, 
ηδύποτων, άλλων 
οινοπνευματωδών 
ποτών, σύνθετων 
αλκοολούχων 
παρασκευασμάτων για 
την παραγωγή ποτών

Χονδρικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων 
οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων 
παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.12 Χονδρικό 
εμπόριο αλκοολούχων 
ποτών

46.34.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο αφρώδους 
κρασιού

Χονδρικό εμπόριο αφρώδους κρασιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.12 Χονδρικό 
εμπόριο αλκοολούχων 
ποτών

46.34.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο βερμούτ και 
άλλων ειδών 
αρωματικού κρασιού 
από νωπά σταφύλια

Χονδρικό εμπόριο βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού 
από νωπά σταφύλια

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.12 Χονδρικό 
εμπόριο αλκοολούχων 
ποτών

46.34.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο κρασιού από 
νωπά σταφύλια, εκτός 
από το αφρώδες κρασί, 
μούστου σταφυλιών

Χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το 
αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.12 Χονδρικό 
εμπόριο αλκοολούχων 
ποτών

46.34.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- ποτών

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.34 Χονδρικό 
εμπόριο ποτών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο 
ποτών

46.34.12 Χονδρικό 
εμπόριο αλκοολούχων 
ποτών

46.34.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο μπίρας Χονδρικό εμπόριο μπίρας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό 
εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.35 Χονδρικό 
εμπόριο 
προϊόντων 
καπνού

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.35 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καπνού

46.35.1 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καπνού

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.35 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καπνού

46.35.1 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καπνού

46.35.10 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καπνού

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.35 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καπνού

46.35.1 Χονδρικό εμπόριο 
προϊόντων καπνού

46.35.10 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καπνού

46.35.10.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
μεταποιημένου καπνού 
και υποκατάστατων, 
ομογενοποιημένου ή 
ανασυσταμένου 
καπνού, εκχυλισμάτων 
και αποσταγμάτων 
καπνού

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και 
υποκατάστατων, ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, 
εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.35 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καπνού

46.35.1 Χονδρικό εμπόριο 
προϊόντων καπνού

46.35.10 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καπνού

46.35.10.02 Χονδρικό 
εμπόριο πούρων, 
πούρων με κομμένο 
άκρο, πουρακιών και 
τσιγάρων, από καπνό ή 
υποκατάστατα του 
καπνού

Χονδρικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών 
και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.35 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καπνού

46.35.1 Χονδρικό εμπόριο 
προϊόντων καπνού

46.35.10 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καπνού

46.35.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο τσιγαρόχαρτου Χονδρικό εμπόριο τσιγαρόχαρτου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό 
εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και 
ειδών 
ζαχαροπλαστικής

Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και 
ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.11 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.11 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης

46.36.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο ακατέργαστης 
ζάχαρης από 
ζαχαροκάλαμο ή 
ζαχαρότευτλα, σε 
στερεά μορφή

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή 
ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.11 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης

46.36.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο γλυκόζης και 
σιροπιού γλυκόζης, 
φρουκτόζης και 
σιροπιού φρουκτόζης, 
ιμβερτοσάκχαρου, 
σακχάρων και σιροπιού 
σακχάρων π.δ.κ.α., 
τεχνητού μελιού και 
καραμέλας

Χονδρικό εμπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και 
σιροπιού φρουκτόζης, ιμβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού 
σακχάρων π.δ.κ.α., τεχνητού μελιού και καραμέλας
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.11 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης

46.36.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο καθαρισμένης 
ζάχαρης και χημικά 
καθαρής σακχαρόζης 
σε στερεά μορφή, 
ζάχαρης και σιροπιού 
σφένδαμου και μελάσας

Χονδρικό εμπόριο καθαρισμένης ζάχαρης και χημικά καθαρής 
σακχαρόζης σε στερεά μορφή, ζάχαρης και σιροπιού σφένδαμου και 
μελάσας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

46.36.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο (πρατήριο) 
ψωμιού και ειδών 
αρτοποιίας

Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και ειδών αρτοποιίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

46.36.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
ψωμιού και άλλων 
ειδών αρτοποιίας

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

46.36.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο κώνων 
παγωτού

Χονδρικό εμπόριο κώνων παγωτού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

46.36.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο μελόψωμου και 
παρόμοιων ειδών, 
γλυκών μπισκότων, 
βαφλών και λεπτών 
μπισκότων

Χονδρικό εμπόριο μελόψωμου και παρόμοιων ειδών, γλυκών 
μπισκότων, βαφλών και λεπτών μπισκότων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

46.36.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο πιτών και 
κουλουριών

Χονδρικό εμπόριο πιτών και κουλουριών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

46.36.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο τραγανού 
ψωμιού, παξιμαδιών, 
φρυγανισμένου ψωμιού 
και παρόμοιων 
φρυγανισμένων 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου 
ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

46.36.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο 
τυποποιημένων ειδών 
αρτοποιίας

Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

46.36.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο τυροπιτών και 
σάντουιτς

Χονδρικό εμπόριο τυροπιτών και σάντουιτς

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

46.36.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο φρέσκου 
ψωμιού

Χονδρικό εμπόριο φρέσκου ψωμιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

46.36.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο φρέσκων 
ειδών ζαχαροπλαστικής 
και γλυκισμάτων

Χονδρικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.12 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
αρτοποιίας

46.36.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο φύλλων 
κρούστας ή κανταϊφιού

Χονδρικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών σοκολάτας 
και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.13.01 Χονδρικό 
εμπόριο 
βιομηχανοποιημένου 
παγωτού, με 
προκαθορισμένη τιμή 
πώλησης

Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένου παγωτού, με 
προκαθορισμένη τιμή πώλησης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών σοκολάτας 
και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.13.02 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
ζαχαροπλαστικής 
γενικά

Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών σοκολάτας 
και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.13.03 Χονδρικό 
εμπόριο παγωτού και 
άλλων ειδών βρώσιμου 
πάγου

Χονδρικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών σοκολάτας 
και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.13.04 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής 
(συμπεριλαμβάνεται η 
λευκή σοκολάτα) που 
δεν περιέχουν κακάο

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής (συμπεριλαμβάνεται 
η λευκή σοκολάτα) που δεν περιέχουν κακάο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών σοκολάτας 
και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.13.05 Χονδρικό 
εμπόριο σοκολάτας και 
άλλων 
παρασκευασμάτων που 
περιέχουν κακάο (εκτός 
από ζαχαρούχο σκόνη 
κακάου), σε άλλες 
μορφές εκτός από χύμα

Χονδρικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που 
περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάου), σε άλλες 
μορφές εκτός από χύμα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών σοκολάτας 
και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.13.06 Χονδρικό 
εμπόριο σοκολάτας και 
άλλων 
παρασκευασμάτων που 
περιέχουν κακάο (εκτός 
από ζαχαρούχο σκόνη 
κακάου), σε μορφές 
χύμα

Χονδρικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που 
περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάου), σε μορφές 
χύμα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών σοκολάτας 
και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.13.07 Χονδρικό 
εμπόριο 
τυποποιημένων 
ζαχαρωδών προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.36 Χονδρικό 
εμπόριο ζάχαρης, 
σοκολάτας και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο 
ζάχαρης, σοκολάτας και 
ειδών ζαχαροπλαστικής

46.36.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών σοκολάτας 
και ειδών 
ζαχαροπλαστικής

46.36.13.08 Χονδρικό 
εμπόριο φρούτων, 
ξηρών καρπών, 
φλούδας φρούτων και 
άλλων μερών φυτών, 
διατηρημένων με 
ζάχαρη

Χονδρικό εμπόριο φρούτων, ξηρών καρπών, φλούδας φρούτων και 
άλλων μερών φυτών, διατηρημένων με ζάχαρη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό 
εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, 
τσαγιού, κακάου 
και μπαχαρικών

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, 
τσαγιού, κακάου 
και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, 
τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, 
τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.01 Χονδρικό 
εμπόριο αρωματικών 
φυτών

Χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.02 Χονδρικό 
εμπόριο αφεψημάτων 
βοτάνων

Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο βούτυρου, 
λίπους και ελαίου 
κακάου

Χονδρικό εμπόριο βούτυρου, λίπους και ελαίου κακάου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.04 Χονδρικό 
εμπόριο εκχυλισμάτων, 
αποσταγμάτων, 
συμπυκνωμάτων και 
παρασκευασμάτων 
τσαγιού ή μάτε

Χονδρικό εμπόριο εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων 
και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.05 Χονδρικό 
εμπόριο 
καβουρδισμένου και 
αλεσμένου καφέ και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και 
παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.06 Χονδρικό 
εμπόριο κακάου σε 
σκόνη, που δεν 
περιέχει πρόσθετη 
ζάχαρη ή άλλη 
γλυκαντική ύλη

Χονδρικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετη 
ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.07 Χονδρικό 
εμπόριο κακάου σε 
σκόνη, που περιέχει 
πρόσθετη ζάχαρη ή 
άλλη γλυκαντική ύλη

Χονδρικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη 
ή άλλη γλυκαντική ύλη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.08 Χονδρικό 
εμπόριο καρυκευμάτων - 
μπαχαρικών και λοιπών 
παρόμοιων ειδών, 
αλεσμένων και 
συσκευασμένων

Χονδρικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών 
παρόμοιων ειδών, αλεσμένων και συσκευασμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.09 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, 
αποκαφεϊνωμένου

Χονδρικό εμπόριο καφέ, αποκαφεϊνωμένου

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, μη 
αποκαφεϊνωμένου

Χονδρικό εμπόριο καφέ, μη αποκαφεϊνωμένου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.11 Χονδρικό 
εμπόριο μπαχαρικών, 
επεξεργασμένων

Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.12 Χονδρικό 
εμπόριο μπαχαρικών, 
μη κατεργασμένων

Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.13 Χονδρικό 
εμπόριο πράσινου 
τσαγιού (μη 
ζυμωμένου), μαύρου 
τσαγιού (ζυμωμένου) 
και εν μέρει ζυμωμένου 
τσαγιού

Χονδρικό εμπόριο πράσινου τσαγιού (μη ζυμωμένου), μαύρου 
τσαγιού (ζυμωμένου) και εν μέρει ζυμωμένου τσαγιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.14 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
καφέ

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καφέ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.37 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο 
καφέ, τσαγιού, κακάου και 
μπαχαρικών

46.37.10 Χονδρικό 
εμπόριο καφέ, τσαγιού, 
κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.15 Χονδρικό 
εμπόριο 
υποκατάστατων του 
καφέ, εκχυλισμάτων, 
ουσιών και 
συμπυκνωμάτων του 
καφέ ή των 
υποκατάστατων του 
καφέ

Χονδρικό εμπόριο υποκατάστατων του καφέ, εκχυλισμάτων, ουσιών 
και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομέ
νων ψαριών, 
καρκινοειδών και 
μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων

Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένω
ν ψαριών, 
καρκινοειδών και 
μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων

46.38.21 Χονδρικό 
εμπόριο 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
τροφίμων και διαιτητικών 
τροφίμων

Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.21 Χονδρικό 
εμπόριο 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
τροφίμων και διαιτητικών 
τροφίμων

46.38.21.01 Χονδρικό 
εμπόριο διαιτητικών 
τροφών

Χονδρικό εμπόριο διαιτητικών τροφών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.21 Χονδρικό 
εμπόριο 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
τροφίμων και διαιτητικών 
τροφίμων

46.38.21.02 Χονδρικό 
εμπόριο παιδικών 
τροφών και άλλων 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
τροφίμων

Χονδρικό εμπόριο παιδικών τροφών και άλλων ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων τροφίμων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.21 Χονδρικό 
εμπόριο 
ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων 
τροφίμων και διαιτητικών 
τροφίμων

46.38.21.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
συμπληρωμάτων 
υγιεινής διατροφής

Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένω
ν ψαριών, 
καρκινοειδών και 
μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.01 Χονδρικό 
εμπόριο αβγών χωρίς 
το κέλυφος, κρόκων 
αβγών, νωπών ή 
διατηρημένων, 
λευκώματος αβγού

Χονδρικό εμπόριο αβγών χωρίς το κέλυφος, κρόκων αβγών, νωπών 
ή διατηρημένων, λευκώματος αβγού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.02 Χονδρικό 
εμπόριο αλατιού 
επιτραπέζιου

Χονδρικό εμπόριο αλατιού επιτραπέζιου

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.03 Χονδρικό 
εμπόριο αλευριών 
δημητριακών, 
συσκευασμένων

Χονδρικό εμπόριο αλευριών δημητριακών, συσκευασμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.04 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
αλευριών δημητριακών 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων αλευριών δημητριακών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.05 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
προϊόντων 
δημητριακών 
(συμπεριλαμβάνονται 
και οι νιφάδες 
αραβόσιτου)

Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων δημητριακών 
(συμπεριλαμβάνονται και οι νιφάδες αραβόσιτου)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.06 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
προϊόντων διατροφής 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.07 Χονδρικό 
εμπόριο αμαγείρευτων 
ζυμαρικών, μη 
παραγεμισμένων ή με 
άλλο τρόπο 
παρασκευασμένων

Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή 
με άλλο τρόπο παρασκευασμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.08 Χονδρικό 
εμπόριο αμύλων, 
ινουλίνης, γλουτένης 
σιταριού, δεξτρινών και 
άλλων 
τροποποιημένων 
αμύλων

Χονδρικό εμπόριο αμύλων, ινουλίνης, γλουτένης σιταριού, 
δεξτρινών και άλλων τροποποιημένων αμύλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.09 Χονδρικό 
εμπόριο 
αποφλοιωμένου ρυζιού

Χονδρικό εμπόριο αποφλοιωμένου ρυζιού

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.10 Χονδρικό 
εμπόριο βρώσιμων 
προϊόντων ζωικής 
προέλευσης π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων προϊόντων ζωικής προέλευσης 
π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.11 Χονδρικό 
εμπόριο βύνης Χονδρικό εμπόριο βύνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών υγιεινής 
διατροφής

Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.13 Χονδρικό 
εμπόριο μαγειρεμένων 
ζυμαρικών, 
παραγεμισμένων ή με 
άλλο τρόπο 
παρασκευασμένων, 
κουσκούς

Χονδρικό εμπόριο μαγειρεμένων ζυμαρικών, παραγεμισμένων ή με 
άλλο τρόπο παρασκευασμένων, κουσκούς

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.14 Χονδρικό 
εμπόριο μαγιάς 
(ενεργού ή αδρανούς), 
άλλων μονοκύτταρων 
μικροοργανισμών, 
νεκρών, 
παρασκευασμένων 
διογκωτικών σκονών

Χονδρικό εμπόριο μαγιάς (ενεργού ή αδρανούς), άλλων 
μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών, παρασκευασμένων 
διογκωτικών σκονών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.15 Χονδρικό 
εμπόριο μειγμάτων για 
την παρασκευή ειδών 
αρτοποιίας

Χονδρικό εμπόριο μειγμάτων για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.16 Χονδρικό 
εμπόριο ξιδιού και 
υποκατάστατων του 
ξιδιού, που 
λαμβάνονται από το 
οξικό οξύ

Χονδρικό εμπόριο ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού, που 
λαμβάνονται από το οξικό οξύ
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.17 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμένων 
τροφών για κατοικίδια 
ζώα ή πτηνά 
συντροφιάς

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή 
πτηνά συντροφιάς

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.18 Χονδρικό 
εμπόριο πτηνοτροφών 
για οικιακά πτηνά

Χονδρικό εμπόριο πτηνοτροφών για οικιακά πτηνά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.19 Χονδρικό 
εμπόριο ρυζιού, 
αλεσμένου

Χονδρικό εμπόριο ρυζιού, αλεσμένου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.20 Χονδρικό 
εμπόριο σαλτσών, 
ανάμεικτων 
καρυκευμάτων και 
αρτυμάτων, αλευριού 
και χονδράλευρου 
σιναπιού και 
παρασκευασμένης 
μουστάρδας

Χονδρικό εμπόριο σαλτσών, ανάμεικτων καρυκευμάτων και 
αρτυμάτων, αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού και 
παρασκευασμένης μουστάρδας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.21 Χονδρικό 
εμπόριο σιτάλευρου ή 
αλευριού σμιγαδιού

Χονδρικό εμπόριο σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.22 Χονδρικό 
εμπόριο σουπών και 
ζωμών και 
παρασκευασμάτων 
τους

Χονδρικό εμπόριο σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.23 Χονδρικό 
εμπόριο ταπιόκας και 
υποκατάστατων 
παρασκευασμένων από 
άμυλο σε μορφή 
νιφάδων, κόκκων κλπ

Χονδρικό εμπόριο ταπιόκας και υποκατάστατων παρασκευασμένων 
από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων κλπ
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.24 Χονδρικό 
εμπόριο φυσικού μελιού Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.25 Χονδρικό 
εμπόριο φυτικών 
αλευριών και 
χονδράλευρων για 
ανθρώπινη 
κατανάλωση

Χονδρικό εμπόριο φυτικών αλευριών και χονδράλευρων για 
ανθρώπινη κατανάλωση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.26 Χονδρικό 
εμπόριο φυτικών 
χυμών και 
εκχυλισμάτων, 
πεπτικών ουσιών, 
βλεννωδών και 
πηκτικών παραγόντων

Χονδρικό εμπόριο φυτικών χυμών και εκχυλισμάτων, πεπτικών 
ουσιών, βλεννωδών και πηκτικών παραγόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.27 Χονδρικό 
εμπόριο χόνδρων 
(μπλιγουριού) 
δημητριακών π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο χόνδρων (μπλιγουριού) δημητριακών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.38 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων

46.38.2 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων τροφίμων

46.38.29 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων τροφίμων 
π.δ.κ.α.

46.38.29.28 Χονδρικό 
εμπόριο χόνδρων 
(μπλιγουριού), 
χονδράλευρων σιταριού

Χονδρικό εμπόριο χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων σιταριού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό 
εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.39 Μη 
εξειδικευμένο 
χονδρικό 
εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.39 Μη 
εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού

46.39.1 Μη 
εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.39 Μη 
εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.39.1 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.39.11 Μη 
εξειδικευμένο χονδρικό 
εμπόριο κατεψυγμένων 
τροφίμων

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.39 Μη 
εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.39.1 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.39.12 Μη 
εξειδικευμένο χονδρικό 
εμπόριο μη 
κατεψυγμένων τροφίμων, 
ποτών και καπνού

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων 
τροφίμων, ποτών και καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.3 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.39 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.39.1 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

46.39.12 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο μη 
κατεψυγμένων τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.39.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο βιολογικών 
τροφίμων, μη 
κατεψυγμένων

Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουρ
γικών προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργι
κών προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.11 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων Χονδρικό εμπόριο νημάτων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.11 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων

46.41.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο βαμβακερών 
νημάτων

Χονδρικό εμπόριο βαμβακερών νημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.11 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων

46.41.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο μάλλινων 
νημάτων

Χονδρικό εμπόριο μάλλινων νημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.11 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων

46.41.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο μεταξωτών 
νημάτων

Χονδρικό εμπόριο μεταξωτών νημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.11 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων

46.41.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων από 
γιούτα ή από άλλες ίνες 
από στελέχη φυτών, 
νημάτων από άλλες 
φυτικές υφαντικές ίνες 
και χάρτινων νημάτων

Χονδρικό εμπόριο νημάτων από γιούτα ή από άλλες ίνες από 
στελέχη φυτών, νημάτων από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες και 
χάρτινων νημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.11 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων

46.41.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων από 
λινάρι

Χονδρικό εμπόριο νημάτων από λινάρι

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.11 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων

46.41.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων από 
συνθετικές και τεχνητές 
ίνες

Χονδρικό εμπόριο νημάτων από συνθετικές και τεχνητές ίνες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.11 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων

46.41.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο νημάτων και παρόμοιων ειδών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.01 Εξαγωγή 
υφασμάτων, για 
γυναικεία ρούχα

Εξαγωγή υφασμάτων, για γυναικεία ρούχα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
πλεκτών υφασμάτων ή 
υφασμάτων κροσέ

Χονδρικό εμπόριο άλλων πλεκτών υφασμάτων ή υφασμάτων κροσέ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
ελαστικοποιημένων 
υφασμάτων, εκτός από 
πλέγματα ενίσχυσης 
(λινά) επισώτρων 
(ελαστικών οχημάτων)

Χονδρικό εμπόριο ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από 
πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- υφασμάτων 
πολυτελείας, για 
γυναικεία ρούχα

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- υφασμάτων πολυτελείας, 
για γυναικεία ρούχα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- υφασμάτων, 
για ανδρικά ρούχα

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- υφασμάτων, για ανδρικά 
ρούχα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- υφασμάτων, 
για γυναικεία ρούχα

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- υφασμάτων, για γυναικεία 
ρούχα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο υφαντών 
υφασμάτων από 
βαμβάκι

Χονδρικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από βαμβάκι

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο υφαντών 
υφασμάτων από 
τεχνητές ή συνθετικές 
ασυνεχείς ίνες

Χονδρικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από τεχνητές ή συνθετικές 
ασυνεχείς ίνες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο υφαντών 
υφασμάτων από 
τεχνητές ή συνθετικές 
συνεχείς ίνες

Χονδρικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από τεχνητές ή συνθετικές 
συνεχείς ίνες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο υφαντών 
υφασμάτων από 
φυτικές ίνες εκτός του 
βαμβακιού

Χονδρικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από φυτικές ίνες εκτός του 
βαμβακιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων 
επιπλώσεων ή άλλων 
υφασμάτινων ειδών 
ταπετσαρίας

Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων επιπλώσεων ή άλλων υφασμάτινων 
ειδών ταπετσαρίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων 
λαϊκής κατανάλωσης

Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.13 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων με 
πέλος, θηλειωτών 
υφασμάτων, τέρι, 
πλεκτών ή κροσέ

Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων, 
τέρι, πλεκτών ή κροσέ

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.14 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων 
πολυτελείας, για 
γυναικεία ρούχα

Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων πολυτελείας, για γυναικεία ρούχα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.15 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων, 
για ανδρικά ρούχα

Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων, για ανδρικά ρούχα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.12 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων

46.41.12.16 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων, 
για γυναικεία ρούχα

Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων, για γυναικεία ρούχα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών 
ειδών από 
κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

Χονδρικό εμπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.01 Εξαγωγή 
κιλιμιών, βελεντζών και 
παρόμοιων ειδών

Εξαγωγή κιλιμιών, βελεντζών και παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.02 Εξαγωγή 
λευκών ειδών Εξαγωγή λευκών ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μεταποιημένων ειδών, 
συμπεριλαμβανομένων 
και των πατρόν

Χονδρικό εμπόριο άλλων μεταποιημένων ειδών, 
συμπεριλαμβανομένων και των πατρόν

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.04 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικιακών 
κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων οικιακών κλωστοϋφαντουργικών ειδών 
π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.05 Χονδρικό 
εμπόριο βατών από 
υφαντικά υλικά και 
ειδών απ' αυτές, για 
χρήση άλλη από 
φαρμακευτική

Χονδρικό εμπόριο βατών από υφαντικά υλικά και ειδών απ' αυτές, 
για χρήση άλλη από φαρμακευτική

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.06 Χονδρικό 
εμπόριο διχτυών με 
κόμπους από 
σπάγγους, κορδονιών ή 
σχοινιών, έτοιμων 
διχτυών από υφαντικά 
υλικά, ειδών από 
νήματα, λωρίδων 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδονιών ή 
σχοινιών, έτοιμων διχτυών από υφαντικά υλικά, ειδών από νήματα, 
λωρίδων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.07 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
τεντοποιίας

Χονδρικό εμπόριο ειδών τεντοποιίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.08 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ύπνου Χονδρικό εμπόριο ειδών ύπνου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.09 Χονδρικό 
εμπόριο καλυμμάτων 
κρεβατιών

Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κρεβατιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.10 Χονδρικό 
εμπόριο κενών 
υφασμάτινων σάκων

Χονδρικό εμπόριο κενών υφασμάτινων σάκων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.11 Χονδρικό 
εμπόριο κιλιμιών, 
βελεντζών και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο κιλιμιών, βελεντζών και παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.12 Χονδρικό 
εμπόριο κορδονιών 
από υφαντικές ύλες, 
ταινιών, φιτιλιών και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο κορδονιών από υφαντικές ύλες, ταινιών, φιτιλιών 
και παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.13 Χονδρικό 
εμπόριο κουβερτών και 
κλινοσκεπασμάτων 
ταξιδιού (εκτός από 
ηλεκτρικές κουβέρτες)

Χονδρικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού 
(εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.14 Χονδρικό 
εμπόριο κουρτινών 
(συμπεριλαμβάνονται 
και οι πτυχωτές) και 
εσωτερικών στοριών, 
γύρων (βολάν) 
κουρτινών ή κρεβατιών

Χονδρικό εμπόριο κουρτινών (συμπεριλαμβάνονται και οι πτυχωτές) 
και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.15 Χονδρικό 
εμπόριο λευκών ειδών Χονδρικό εμπόριο λευκών ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.16 Χονδρικό 
εμπόριο μη υφαντών 
προϊόντων και ειδών 
από μη υφαντά, εκτός 
από είδη ένδυσης

Χονδρικό εμπόριο μη υφαντών προϊόντων και ειδών από μη 
υφαντά, εκτός από είδη ένδυσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.17 Χονδρικό 
εμπόριο μουσαμάδων, 
τεντών, περσίδων 
παράθυρων, σκηνών 
τσίρκου

Χονδρικό εμπόριο μουσαμάδων, τεντών, περσίδων παράθυρων, 
σκηνών τσίρκου

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.18 Χονδρικό 
εμπόριο πετσετών 
μπάνιου και κουζίνας

Χονδρικό εμπόριο πετσετών μπάνιου και κουζίνας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.19 Χονδρικό 
εμπόριο πιλήματος 
(τσόχας), επενδυμένου, 
επικαλυμμένου ή 
λαμιναρισμένου

Χονδρικό εμπόριο πιλήματος (τσόχας), επενδυμένου, 
επικαλυμμένου ή λαμιναρισμένου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.20 Χονδρικό 
εμπόριο προτύπων 
(πατρόν) γυναικείων 
αμφιέσεων

Χονδρικό εμπόριο προτύπων (πατρόν) γυναικείων αμφιέσεων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.21 Χονδρικό 
εμπόριο σεντονιών και 
μαξιλαροθηκών

Χονδρικό εμπόριο σεντονιών και μαξιλαροθηκών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.22 Χονδρικό 
εμπόριο σημαιών και 
λαβάρων

Χονδρικό εμπόριο σημαιών και λαβάρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.23 Χονδρικό 
εμπόριο σπάγγων, 
κορδονιών, σχοινιών 
και καλωδίων, από 
γιούτα ή άλλες 
υφαντικές ίνες από 
στελέχη φυτών

Χονδρικό εμπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, 
από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.24 Χονδρικό 
εμπόριο τεντών και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο τεντών και παρόμοιων ειδών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.25 Χονδρικό 
εμπόριο τουλιών και 
άλλων δικτυωτών 
υφασμάτων, πλεκτών ή 
κροσέ υφασμάτων

Χονδρικό εμπόριο τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων, 
πλεκτών ή κροσέ υφασμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.26 Χονδρικό 
εμπόριο 
τραπεζομάντιλων και 
πετσετών φαγητού

Χονδρικό εμπόριο τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.27 Χονδρικό 
εμπόριο υφαντικών 
προϊόντων καπιτονέ με 
το κομμάτι

Χονδρικό εμπόριο υφαντικών προϊόντων καπιτονέ με το κομμάτι

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.13 Χονδρικό 
εμπόριο λινών οικιακής 
χρήσης, κουρτινών και 
διαφόρων οικιακών ειδών 
από κλωστοϋφαντουργικά 
υλικά

46.41.13.28 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτινων 
ειδών λαϊκής τέχνης

Χονδρικό εμπόριο υφασμάτινων ειδών λαϊκής τέχνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο μικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.01 Χονδρικό 
εμπόριο αγκραφών, 
σουστών, κοπιτσών και 
μερών τους, κουμπιών, 
φερμουάρ

Χονδρικό εμπόριο αγκραφών, σουστών, κοπιτσών και μερών τους, 
κουμπιών, φερμουάρ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.02 Χονδρικό 
εμπόριο βελονών 
ραψίματος, βελονών 
πλεξίματος και 
παρόμοιων ειδών για 
χρήση με το χέρι

Χονδρικό εμπόριο βελονών ραψίματος, βελονών πλεξίματος και 
παρόμοιων ειδών για χρήση με το χέρι

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.03 Χονδρικό 
εμπόριο δαντελών με το 
κομμάτι, σε λωρίδες ή 
σε διακοσμητικά σχέδια

Χονδρικό εμπόριο δαντελών με το κομμάτι, σε λωρίδες ή σε 
διακοσμητικά σχέδια

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.04 Χονδρικό 
εμπόριο εγχώριων 
κεντημάτων

Χονδρικό εμπόριο εγχώριων κεντημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.05 Χονδρικό 
εμπόριο εργόχειρων Χονδρικό εμπόριο εργόχειρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.06 Χονδρικό 
εμπόριο κεντημάτων με 
το κομμάτι, σε λωρίδες 
ή σε διακοσμητικά 
σχέδια

Χονδρικό εμπόριο κεντημάτων με το κομμάτι, σε λωρίδες ή σε 
διακοσμητικά σχέδια

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.07 Χονδρικό 
εμπόριο κλωστών και 
κορδονιών από 
καουτσούκ, 
καλυμμένων με 
υφαντικά υλικά, 
υφαντικού νήματος και 
λωρίδων, 
εμποτισμένων ή 
καλυμμένων με 
ελαστικό ή πλαστικό

Χονδρικό εμπόριο κλωστών και κορδονιών από καουτσούκ, 
καλυμμένων με υφαντικά υλικά, υφαντικού νήματος και λωρίδων, 
εμποτισμένων ή καλυμμένων με ελαστικό ή πλαστικό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.08 Χονδρικό 
εμπόριο κλωστών και 
νημάτων ραψίματος

Χονδρικό εμπόριο κλωστών και νημάτων ραψίματος
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.09 Χονδρικό 
εμπόριο κλωστών και 
νημάτων ραψίματος 
από τεχνητές ή 
συνθετικές συνεχείς ή 
ασυνεχείς ίνες

Χονδρικό εμπόριο κλωστών και νημάτων ραψίματος από τεχνητές ή 
συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.10 Χονδρικό 
εμπόριο κουμπιών, 
φιγουρινιών και 
πλισέδων

Χονδρικό εμπόριο κουμπιών, φιγουρινιών και πλισέδων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.11 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- κεντημάτων

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- κεντημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.12 Χονδρικό 
εμπόριο μητρών για 
κουμπιά και άλλων 
μερών κουμπιών, 
ημιτελών κουμπιών, 
μερών από φερμουάρ

Χονδρικό εμπόριο μητρών για κουμπιά και άλλων μερών κουμπιών, 
ημιτελών κουμπιών, μερών από φερμουάρ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.13 Χονδρικό 
εμπόριο μπομπονιέρων 
και παρόμοιων ειδών 
γάμων και βαπτίσεων

Χονδρικό εμπόριο μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και 
βαπτίσεων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.14 Χονδρικό 
εμπόριο νημάτων και 
λωρίδων υπό μορφή 
κορδονέτου, νημάτων 
σενίλλιας, ραβδωτών 
νημάτων με θηλιές

Χονδρικό εμπόριο νημάτων και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου, 
νημάτων σενίλλιας, ραβδωτών νημάτων με θηλιές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.15 Χονδρικό 
εμπόριο στενών 
υφαντών υφασμάτων, 
διακοσμητικών 
γαρνιτούρων και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο στενών υφαντών υφασμάτων, διακοσμητικών 
γαρνιτούρων και παρόμοιων ειδών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.16 Χονδρικό 
εμπόριο συνέργων για 
το κέντημα και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο συνέργων για το κέντημα και παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14 Χονδρικό 
εμπόριο μικρών 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

46.41.14.17 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
ραπτικής γενικά

Χονδρικό εμπόριο υλικών ραπτικής γενικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο 
ενδυμάτων και 
υποδημάτων

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων 
και υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων 
και υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.01 Εξαγωγή 
γυναικείων έτοιμων 
ενδυμάτων και 
φορεμάτων

Εξαγωγή γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.02 Εξαγωγή 
μπλουζών γυναικείων, 
πουκάμισων ανδρικών, 
πιτζαμών και 
παρόμοιων ειδών

Εξαγωγή μπλουζών γυναικείων, πουκάμισων ανδρικών, πιτζαμών 
και παρόμοιων ειδών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.03 Εξαγωγή 
πλεκτών ενδυμάτων, 
από κάθε ύλη

Εξαγωγή πλεκτών ενδυμάτων, από κάθε ύλη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο - μετά από 
εισαγωγή - παιδικών 
ενδυμάτων

Χονδρικό εμπόριο - μετά από εισαγωγή - παιδικών ενδυμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών 
ρούχων, στολών σκι και 
μαγιό κολύμβησης, και 
άλλων παρόμοιων 
ενδυμάτων

Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό 
κολύμβησης, και άλλων παρόμοιων ενδυμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο αλεξίσφαιρων 
στολών

Χονδρικό εμπόριο αλεξίσφαιρων στολών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
καλυμμάτων κεφαλιού, 
κεφαλόδεσμων, 
φοδρών, σκελετών 
καπέλων, πλαισίων 
καπέλων, γείσων και 
υποσιάγωνων, για 
καλύμματα κεφαλιού

Χονδρικό εμπόριο άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, κεφαλόδεσμων, 
φοδρών, σκελετών καπέλων, πλαισίων καπέλων, γείσων και 
υποσιάγωνων, για καλύμματα κεφαλιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδυμάτων εργασίας

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο ανδρικών 
ενδυμάτων για 
επαγγελματική χρήση

Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ενδυμάτων για επαγγελματική χρήση

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.10 Χονδρικό 
εμπόριο ανδρικών ή 
αγορίστικων 
κοντομάνικων 
αθλητικών και άλλων 
φανελακιών, 
σώβρακων, σλιπ, 
πιτζαμών και ρομπών

Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοντομάνικων 
αθλητικών και άλλων φανελακιών, σώβρακων, σλιπ, πιτζαμών και 
ρομπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο ανδρικών ή 
αγορίστικων 
κοστουμιών, συνόλων, 
σακακιών, μπλέιζερ, 
παντελονιών, φορμών 
με μπούστο και με 
τιράντες, βερμούδων 
και σορτς

Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουμιών, συνόλων, 
σακακιών, μπλέιζερ, παντελονιών, φορμών με μπούστο και με 
τιράντες, βερμούδων και σορτς

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο ανδρικών ή 
αγορίστικων παλτών, 
ημίπαλτων, καπών, 
επενδυτών, άνορακ, 
αδιάβροχων, 
αντιανεμικών και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, 
καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και 
παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο ανδρικών ή 
αγορίστικων 
πουκάμισων

Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων πουκάμισων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο ανδρικών 
πουκάμισων, πιτζαμών, 
μπλουζών και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο ανδρικών πουκάμισων, πιτζαμών, μπλουζών και 
παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.15 Χονδρικό 
εμπόριο βρεφικών 
ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων 
ρουχισμού

Χονδρικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων 
ρουχισμού
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.16 Χονδρικό 
εμπόριο γαντιών, 
γαντιών χωρίς δάκτυλα

Χονδρικό εμπόριο γαντιών, γαντιών χωρίς δάκτυλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.17 Χονδρικό 
εμπόριο γυναικείων 
ενδυμάτων για 
επαγγελματική χρήση

Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων για επαγγελματική χρήση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.18 Χονδρικό 
εμπόριο γυναικείων 
εσώρουχων γενικά

Χονδρικό εμπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.19 Χονδρικό 
εμπόριο γυναικείων 
ζωνών

Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ζωνών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.20 Χονδρικό 
εμπόριο γυναικείων ή 
κοριτσίστικων 
αθλητικών και άλλων 
φανελακιών, 
κομπινεζόν, 
μεσοφοριών, κιλοτών, 
νυχτικών, 
μπουρνουζιών, 
ρομπών και παρόμοιων 
ειδών

Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων αθλητικών και άλλων 
φανελακιών, κομπινεζόν, μεσοφοριών, κιλοτών, νυχτικών, 
μπουρνουζιών, ρομπών και παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.21 Χονδρικό 
εμπόριο γυναικείων ή 
κοριτσίστικων 
κοστουμιών, συνόλων, 
σακακιών, φορεμάτων, 
φουστών, παντελονιών, 
φορμών με μπούστο και 
με τιράντες, βερμούδων 
και σορτς

Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουμιών, 
συνόλων, σακακιών, φορεμάτων, φουστών, παντελονιών, φορμών 
με μπούστο και με τιράντες, βερμούδων και σορτς
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.22 Χονδρικό 
εμπόριο γυναικείων ή 
κοριτσίστικων 
μπλουζών, 
πουκάμισων και σεμιζιέ

Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων μπλουζών, 
πουκάμισων και σεμιζιέ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.23 Χονδρικό 
εμπόριο γυναικείων ή 
κοριτσίστικων παλτών, 
ημίπαλτων, καπών, 
επενδυτών, άνορακ, 
αδιάβροχων, 
αντιανεμικών και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, 
καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και 
παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.24 Χονδρικό 
εμπόριο γυναικείων 
καπέλων

Χονδρικό εμπόριο γυναικείων καπέλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.25 Χονδρικό 
εμπόριο γυναικείων 
στηθόδεσμων, ζωνών 
εσώρουχων, 
κορσέδων, λαστέξ, 
νυχτικών, ρομπών 
τιραντών, ζαρτιέρων, 
καλτσοδετών και 
παρόμοιων ειδών και 
μερών τους

Χονδρικό εμπόριο γυναικείων στηθόδεσμων, ζωνών εσώρουχων, 
κορσέδων, λαστέξ, νυχτικών, ρομπών τιραντών, ζαρτιέρων, 
καλτσοδετών και παρόμοιων ειδών και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.26 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτινων 
ενδυμάτων

Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.27 Χονδρικό 
εμπόριο δεψασμένων ή 
κατεργασμένων 
γουνοδερμάτων

Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.28 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ένδυσης 
και εξαρτημάτων 
ρουχισμού από 
βουλκανισμένο 
ελαστικό, εκτός του 
σκληρού ελαστικού

Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης και εξαρτημάτων ρουχισμού από 
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.29 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ένδυσης, 
εξαρτημάτων 
ρουχισμού και άλλων 
ειδών από γουνόδερμα 
(εκτός από καλύμματα 
κεφαλιού)

Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και 
άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.30 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
εσωτερικής ένδυσης, 
από χαρτί ή κυτταρίνη

Χονδρικό εμπόριο ειδών εσωτερικής ένδυσης, από χαρτί ή 
κυτταρίνη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.31 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων 
από πίλημα (τσόχα) ή 
μη υφαντών, υφαντικών 
υλών εμποτισμένων ή 
επενδυμένων

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφαντών, 
υφαντικών υλών εμποτισμένων ή επενδυμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.32 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων 
από πλαστικό

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων από πλαστικό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.33 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων 
ασφάλειας 
εργαζομένων

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.34 Χονδρικό 
εμπόριο εξαρτημάτων 
ιματισμού για την 
ασφάλεια εργαζομένων

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια 
εργαζομένων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.35 Χονδρικό 
εμπόριο εξαρτημάτων 
ρουχισμού 
(συμπεριλαμβάνονται 
και τα γάντια) από 
πλαστικό

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται 
και τα γάντια) από πλαστικό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.36 Χονδρικό 
εμπόριο εξαρτημάτων 
ρουχισμού από 
γουνόδερμα (εκτός από 
καλύμματα κεφαλιού)

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός 
από καλύμματα κεφαλιού)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.37 Χονδρικό 
εμπόριο εξαρτημάτων 
ρουχισμού από δέρμα ή 
σύνθεση δέρματος

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από δέρμα ή σύνθεση 
δέρματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.38 Χονδρικό 
εμπόριο εξαρτημάτων 
ρουχισμού, από 
χαρτοπολτό, χαρτί, 
χαρτοβάμβακα ή ρολά 
ινών κυτταρίνης

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού, από χαρτοπολτό, χαρτί, 
χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.39 Χονδρικό 
εμπόριο ζωνών από 
δέρμα ή από άλλη ύλη

Χονδρικό εμπόριο ζωνών από δέρμα ή από άλλη ύλη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.40 Χονδρικό 
εμπόριο ημιέτοιμων 
γουναρικών

Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.41 Χονδρικό 
εμπόριο καλυμμάτων 
κεφαλής ασφαλείας, 
καπέλων και άλλων 
καλυμμάτων κεφαλής, 
από καουτσούκ ή 
πλαστικές ύλες

Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και 
άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.42 Χονδρικό 
εμπόριο καπέλων 
γενικά

Χονδρικό εμπόριο καπέλων γενικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.43 Χονδρικό 
εμπόριο καπέλων και 
άλλων καλυμμάτων 
κεφαλιού, φορμών και 
μερών τους, φιλέδων 
μαλλιών

Χονδρικό εμπόριο καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, 
φορμών και μερών τους, φιλέδων μαλλιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.44 Χονδρικό 
εμπόριο κολάν, καλσόν, 
μακριών και κοντών 
καλτσών και άλλων 
ειδών καλτσοποιίας, 
πλεκτών ή κροσέ

Χονδρικό εμπόριο κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών και 
άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.45 Χονδρικό 
εμπόριο κοντομάνικων 
φανελακιών

Χονδρικό εμπόριο κοντομάνικων φανελακιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.46 Χονδρικό 
εμπόριο κρανών για 
μοτοσικλέτες και 
ποδήλατα

Χονδρικό εμπόριο κρανών για μοτοσικλέτες και ποδήλατα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.47 Χονδρικό 
εμπόριο μαντιλιών, 
σαλιών, γραβατών, 
γαντιών και άλλων 
εξαρτημάτων 
ρουχισμού, μερών 
ενδυμάτων ή 
εξαρτημάτων 
ρουχισμού, από 
υφαντικές ύλες

Χονδρικό εμπόριο μαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων 
εξαρτημάτων ρουχισμού, μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων 
ρουχισμού, από υφαντικές ύλες
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.48 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- γαντιών 
προστασίας εργατών

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας 
εργατών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.49 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- γυναικείων 
καλτσών από κάθε ύλη

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γυναικείων καλτσών από 
κάθε ύλη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.50 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- έτοιμων 
ανδρικών και 
γυναικείων ενδυμάτων

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και 
γυναικείων ενδυμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.51 Χονδρικό 
εμπόριο νυφικών και 
βαπτιστικών ενδυμάτων

Χονδρικό εμπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.52 Χονδρικό 
εμπόριο ομπρελών Χονδρικό εμπόριο ομπρελών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.53 Χονδρικό 
εμπόριο ομπρελών, 
μπαστουνιών, ράβδων-
καθισμάτων

Χονδρικό εμπόριο ομπρελών, μπαστουνιών, ράβδων-καθισμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.54 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών 
ενδυμάτων, όπως 
δυτών

Χονδρικό εμπόριο πλαστικών ενδυμάτων, όπως δυτών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.55 Χονδρικό 
εμπόριο τεχνητών 
γουνών και ειδών από 
τεχνητή γούνα

Χονδρικό εμπόριο τεχνητών γουνών και ειδών από τεχνητή γούνα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.56 Χονδρικό 
εμπόριο φανελών 
ζέρσεϊ, πουλόβερ, 
ζακετών, γιλέκων και 
παρόμοιων ειδών, 
πλεκτών ή κροσέ

Χονδρικό εμπόριο φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και 
παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.57 Χονδρικό 
εμπόριο χάρτινων 
ειδών ένδυσης 
νοσοκομείων μιας 
χρήσεως (καπέλων, 
μπλουζών και σχετικών 
ειδών)

Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών ένδυσης νοσοκομείων μιας 
χρήσεως (καπέλων, μπλουζών και σχετικών ειδών)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων)

46.42.11.58 Χονδρικό 
εμπόριο χονδράδων 
(αποκομμάτων) 
γουναρικών

Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων 
και υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων

46.42.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο αδιάβροχων 
υποδημάτων, με 
εξωτερικές σόλες και με 
επάνω μέρη από 
καουτσούκ ή πλαστικό

Χονδρικό εμπόριο αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες 
και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων

46.42.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο αδιάβροχων 
υποδημάτων, με 
εξωτερικές σόλες και με 
επάνω μέρη από 
καουτσούκ ή πλαστικό, 
για σπορ

Χονδρικό εμπόριο αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες 
και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό, για σπορ
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων

46.42.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
αθλητικών 
υποδημάτων, εκτός 
από μπότες του πατινάζ

Χονδρικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός από 
μπότες του πατινάζ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων

46.42.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
υποδηματοποιίας

Χονδρικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων

46.42.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
υποδημάτων

Χονδρικό εμπόριο μερών υποδημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων

46.42.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο ξύλινων 
υποδημάτων, διάφορων 
ειδικών υποδημάτων 
και άλλων υποδημάτων 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ξύλινων υποδημάτων, διάφορων ειδικών 
υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων

46.42.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων 
με εξωτερικές σόλες και 
με επάνω μέρη από 
καουτσούκ ή πλαστικό

Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω 
μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων

46.42.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων 
με επάνω μέρη από 
δέρμα

Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων

46.42.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων 
με επάνω μέρη από 
υφαντικά υλικά, εκτός 
των αθλητικών 
υποδημάτων

Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, 
εκτός των αθλητικών υποδημάτων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων

46.42.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων 
που έχουν 
ενσωματωμένα 
προστατευτικά 
μεταλλικά ψίδια

Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων που έχουν ενσωματωμένα 
προστατευτικά μεταλλικά ψίδια

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.42 Χονδρικό 
εμπόριο ενδυμάτων και 
υποδημάτων

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών ιματισμού 
(ενδυμάτων) και 
υποδημάτων

46.42.12 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων

46.42.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο υποδημάτων 
προπόνησης και 
παρόμοιων 
υποδημάτων με 
ελαστικές ή πλαστικές 
σόλες και με 
υφασμάτινα επάνω 
μέρη

Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων προπόνησης και παρόμοιων 
υποδημάτων με ελαστικές ή πλαστικές σόλες και με υφασμάτινα 
επάνω μέρη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτρικών 
οικιακών 
συσκευών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, 
εκτός ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ηλεκτροθερμικών 
συσκευών

Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
φούρνων, κουζινών, 
πλακών (ματιών) 
μαγειρέματος, 
καμινέτων, σχαρών 
μαγειρέματος, 
ψηστιέρων

Χονδρικό εμπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (ματιών) 
μαγειρέματος, καμινέτων, σχαρών μαγειρέματος, ψηστιέρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο ανεμιστήρων 
και απορροφητήρων 
εξαγωγής ή 
ανακύκλωσης του αέρα, 
οικιακού τύπου

Χονδρικό εμπόριο ανεμιστήρων και απορροφητήρων εξαγωγής ή 
ανακύκλωσης του αέρα, οικιακού τύπου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
θερμαντήρων νερού, 
στιγμιαίων ή 
θερμοσυσσώρευσης και 
θερμαντήρων 
εμβάπτισης

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή 
θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
θερμαντικών 
αντιστάσεων

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
κουβερτών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών κουβερτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
ξυριστικών μηχανών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
συναγερμών διάρρηξης 
ή φωτιάς, ακουστικής ή 
οπτικής σηματοδότησης

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, 
ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
συσκευών θέρμανσης 
κλειστών χώρων και 
εδάφους

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών 
χώρων και εδάφους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.10 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτροθερμικών 
συσκευών κομμωτικής 
ή στεγνωτήρων χεριών, 
ηλεκτρικών σίδερων

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροθερμικών συσκευών κομμωτικής ή 
στεγνωτήρων χεριών, ηλεκτρικών σίδερων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτρομηχανικών 
οικιακών συσκευών, με 
ενσωματωμένο 
ηλεκτρικό κινητήρα

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με 
ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο μερών άλλου 
οικιακού ηλεκτρικού 
εξοπλισμού, 
ηλεκτρικών μερών 
οικιακών μηχανημάτων 
ή συσκευών π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, 
ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

Χονδρικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
οικιακών πλυντηρίων 
πιάτων

Χονδρικό εμπόριο μερών οικιακών πλυντηρίων πιάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.15 Χονδρικό 
εμπόριο 
μεταχειρισμένων 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.16 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για το σιδέρωμα, το 
πρεσάρισμα, 
συμπεριλαμβανομένων 
των πρεσών ασφαλείας

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για το σιδέρωμα, το πρεσάρισμα, 
συμπεριλαμβανομένων των πρεσών ασφαλείας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.17 Χονδρικό 
εμπόριο ξυριστικών και 
κουρευτικών μηχανών, 
με ενσωματωμένο 
ηλεκτρικό κινητήρα

Χονδρικό εμπόριο ξυριστικών και κουρευτικών μηχανών, με 
ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.18 Χονδρικό 
εμπόριο πλυντηρίων 
πιάτων, οικιακού τύπου

Χονδρικό εμπόριο πλυντηρίων πιάτων, οικιακού τύπου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.19 Χονδρικό 
εμπόριο πλυντηρίων 
ρούχων και 
στεγνωτηρίων ρούχων, 
οικιακού τύπου

Χονδρικό εμπόριο πλυντηρίων ρούχων και στεγνωτηρίων ρούχων, 
οικιακού τύπου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.20 Χονδρικό 
εμπόριο φούρνων 
μικροκυμάτων

Χονδρικό εμπόριο φούρνων μικροκυμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.11 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, εκτός 
ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών και 
φωτογραφικών ειδών

46.43.11.21 Χονδρικό 
εμπόριο ψυγείων και 
καταψυκτών, οικιακού 
τύπου

Χονδρικό εμπόριο ψυγείων και καταψυκτών, οικιακού τύπου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.01 Χονδρικό 
εμπόριο αναγνωστών 
μικροφίλμ, 
μικροφωτοδελτίων ή 
άλλων μικροφορμών

Χονδρικό εμπόριο αναγνωστών μικροφίλμ, μικροφωτοδελτίων ή 
άλλων μικροφορμών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.02 Χονδρικό 
εμπόριο αντικειμενικών 
φακών για 
φωτογραφικές μηχανές, 
μηχανές προβολής ή 
φωτογραφικές 
συσκευές μεγέθυνσης ή 
σμίκρυνσης

Χονδρικό εμπόριο αντικειμενικών φακών για φωτογραφικές 
μηχανές, μηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης 
ή σμίκρυνσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
ευαισθητοποιημένων 
γαλακτωμάτων για 
φωτογραφική χρήση, 
χημικών 
παρασκευασμάτων για 
φωτογραφική χρήση 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ευαισθητοποιημένων γαλακτωμάτων για 
φωτογραφική χρήση, χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφική 
χρήση π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.04 Χονδρικό 
εμπόριο κιαλιών, 
μονοκιαλιών και άλλων 
οπτικών τηλεσκοπίων, 
άλλων αστρονομικών 
οργάνων, οπτικών 
μικροσκοπίων

Χονδρικό εμπόριο κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών 
τηλεσκοπίων, άλλων αστρονομικών οργάνων, οπτικών 
μικροσκοπίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.05 Χονδρικό 
εμπόριο 
κινηματογραφικών 
μηχανών λήψης

Χονδρικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών λήψης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.06 Χονδρικό 
εμπόριο 
κινηματογραφικών 
μηχανών προβολής, 
επιδιασκοπίων, άλλων 
προβολέων εικόνων

Χονδρικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών προβολής, 
επιδιασκοπίων, άλλων προβολέων εικόνων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.07 Χονδρικό 
εμπόριο ματογυαλιών 
μη κατεργασμένων 
οπτικώς, μερών για την 
κατασκευή τέτοιων 
γυαλιών

Χονδρικό εμπόριο ματογυαλιών μη κατεργασμένων οπτικώς, μερών 
για την κατασκευή τέτοιων γυαλιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.08 Χονδρικό 
εμπόριο ματογυαλιών, 
ματογυαλιών ηλίου και 
προφύλαξης και 
παρόμοιων ειδών, 
διορθωτικών, 
προστατευτικών ή 
άλλων

Χονδρικό εμπόριο ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και 
προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή 
άλλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.09 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων άλλων 
οπτικών οργάνων

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων άλλων οπτικών οργάνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.10 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων 
φωτογραφικού 
εξοπλισμού

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού 
εξοπλισμού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.11 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
σκελετών και 
υποστηριγμάτων 
ματογυαλιών, 
ματογυαλιών ηλίου και 
προφύλαξης ή 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο μερών σκελετών και υποστηριγμάτων 
ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόμοιων 
ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.12 Χονδρικό 
εμπόριο οπτικών ινών, 
φύλλων, πλακών από 
πολωτικό υλικό, φακών, 
φίλτρων και παρόμοιων 
ειδών

Χονδρικό εμπόριο οπτικών ινών, φύλλων, πλακών από πολωτικό 
υλικό, φακών, φίλτρων και παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.13 Χονδρικό 
εμπόριο σκελετών και 
υποστηριγμάτων 
ματογυαλιών, 
ματογυαλιών ηλίου και 
προφύλαξης ή 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο σκελετών και υποστηριγμάτων ματογυαλιών, 
ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόμοιων ειδών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.14 Χονδρικό 
εμπόριο συσκευών με 
υγρούς κρυστάλλους, 
λέιζερ εκτός των 
διόδων λέιζερ

Χονδρικό εμπόριο συσκευών με υγρούς κρυστάλλους, λέιζερ εκτός 
των διόδων λέιζερ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.15 Χονδρικό 
εμπόριο φακών 
επαφής, φακών 
ματογυαλιών από 
γυαλί, φακών 
ματογυαλιών από άλλα 
υλικά

Χονδρικό εμπόριο φακών επαφής, φακών ματογυαλιών από γυαλί, 
φακών ματογυαλιών από άλλα υλικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.16 Χονδρικό 
εμπόριο φλας, 
φωτογραφικών 
συσκευών μεγέθυνσης, 
συσκευών για 
φωτογραφικά 
εργαστήρια, 
νεγκατοσκοπίων, 
οθονών προβολής

Χονδρικό εμπόριο φλας, φωτογραφικών συσκευών μεγέθυνσης, 
συσκευών για φωτογραφικά εργαστήρια, νεγκατοσκοπίων, οθονών 
προβολής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.17 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και κινηματογραφικών 
ειδών

Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.18 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
λυχνιών φλας, "κύβων" 
φλας και παρόμοιων 
ειδών

Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών λυχνιών φλας, "κύβων" φλας και 
παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.19 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
μηχανών

Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών μηχανών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.20 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
μηχανών για την 
προετοιμασία 
εκτυπωτικών πλακών ή 
κυλίνδρων, 
φωτογραφικών 
μηχανών για εγγραφή 
εγγράφων σε 
μικροφίλμ, 
μικροφωτοδελτία και 
παρόμοια είδη

Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών μηχανών για την προετοιμασία 
εκτυπωτικών πλακών ή κυλίνδρων, φωτογραφικών μηχανών για 
εγγραφή εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφωτοδελτία και παρόμοια 
είδη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.43 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.43.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
και οπτικών ειδών

46.43.14.21 Χονδρικό 
εμπόριο φωτογραφικών 
πλακών και φιλμ, φιλμ 
στιγμιαίας εκτύπωσης, 
ευαισθητοποιημένων, 
μη εκτεθειμένων, 
φωτογραφικού χαρτιού

Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών πλακών και φιλμ, φιλμ στιγμιαίας 
εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένων, μη εκτεθειμένων, φωτογραφικού 
χαρτιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και 
υλικών 
καθαρισμού

Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών καθαρισμού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και 
υλικών καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και 
υλικών καθαρισμού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

Χονδρικό εμπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο αγαλματίων και 
άλλων διακοσμητικών 
κεραμικών ειδών

Χονδρικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών κεραμικών 
ειδών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων μη 
κατασκευαστικών 
κεραμικών ειδών 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων μη κατασκευαστικών κεραμικών ειδών 
π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο γυάλινων 
ειδών εμφιάλωσης 
υγρών τροφίμων

Χονδρικό εμπόριο γυάλινων ειδών εμφιάλωσης υγρών τροφίμων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο γυάλινων 
ειδών, επιτραπέζιων ή 
μαγειρικών, 
καλλωπισμού, 
γραφείου, εσωτερικής 
διακόσμησης και 
παρόμοιων

Χονδρικό εμπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, 
καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο γυάλινων, 
πορσελάνινων ή 
κεραμικών ειδών λαϊκής 
τέχνης

Χονδρικό εμπόριο γυάλινων, πορσελάνινων ή κεραμικών ειδών 
λαϊκής τέχνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών από 
γυαλί π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ειδών από γυαλί π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών από 
γυαλί, κρύσταλλο και 
πορσελάνη

Χονδρικό εμπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών λαϊκής 
τέχνης

Χονδρικό εμπόριο ειδών λαϊκής τέχνης
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο ενυδρείων 
ψαριών

Χονδρικό εμπόριο ενυδρείων ψαριών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.10 Χονδρικό 
εμπόριο επιτραπέζιων 
σκευών, μαγειρικών 
σκευών, άλλων 
οικιακών ειδών και 
ειδών καλλωπισμού 
(εκτός από πορσελάνη)

Χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, 
άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού (εκτός από 
πορσελάνη)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο επιτραπέζιων 
σκευών, μαγειρικών 
σκευών, άλλων 
οικιακών ειδών και 
ειδών καλλωπισμού 
από πορσελάνη

Χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, 
άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πορσελάνη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο μπουκαλιών, 
αμπουλών, 
πλατύστομων δοχείων, 
φιαλιδίων και άλλων 
δοχείων, από γυαλί

Χονδρικό εμπόριο μπουκαλιών, αμπουλών, πλατύστομων δοχείων, 
φιαλιδίων και άλλων δοχείων, από γυαλί

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο πήλινων 
αγγείων γενικά χωρίς 
διακόσμηση

Χονδρικό εμπόριο πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο πήλινων ή 
τσιμεντένιων γλαστρών 
και ζαρντινιέρων

Χονδρικό εμπόριο πήλινων ή τσιμεντένιων γλαστρών και 
ζαρντινιέρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.11 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής

46.44.11.15 Χονδρικό 
εμπόριο ποτηριών από 
γυαλί, εκτός από 
υαλοκεραμικά υλικά

Χονδρικό εμπόριο ποτηριών από γυαλί, εκτός από υαλοκεραμικά 
υλικά
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

46.44.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο 
απορρυπαντικών και 
παρασκευασμάτων 
έκπλυσης, όχι για 
αυτοκίνητα

Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων 
έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

46.44.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο βαφών 
υποδημάτων

Χονδρικό εμπόριο βαφών υποδημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

46.44.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
επιφανειοδραστικών 
οργανικών ουσιών, 
εκτός από σαπούνι

Χονδρικό εμπόριο επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός 
από σαπούνι

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

46.44.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμάτων για 
αρωματισμό ή 
απόσμηση χώρων

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση 
χώρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

46.44.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμάτων 
έκπλυσης αυτοκινήτων

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων έκπλυσης αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

46.44.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο πολτών και 
σκονών καθαρισμού και 
άλλων 
παρασκευασμάτων 
καθαρισμού

Χονδρικό εμπόριο πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων 
παρασκευασμάτων καθαρισμού
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

46.44.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο σαπουνιού Χονδρικό εμπόριο σαπουνιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

46.44.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο σαπουνιού και 
επιφανειοδραστικών 
οργανικών προϊόντων 
και παρασκευασμάτων 
που χρησιμοποιούνται 
ως σαπούνι, όχι για 
προσωπική υγιεινή

Χονδρικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών 
προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως 
σαπούνι, όχι για προσωπική υγιεινή

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

46.44.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο στιλβωτικών 
ουσιών και κρεμών, για 
αυτοκίνητα

Χονδρικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για αυτοκίνητα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

46.44.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο στιλβωτικών 
ουσιών και κρεμών, για 
υποδήματα, έπιπλα, 
δάπεδα, αμαξώματα, 
γυαλί ή μέταλλο

Χονδρικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για υποδήματα, 
έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.44 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών πορσελάνης και 
γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού

46.44.12 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
καθαρισμού

46.44.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο τεχνητών 
κεριών και 
παρασκευασμένων 
κεριών

Χονδρικό εμπόριο τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων 
και καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων 
και καλλυντικών

Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων 
και καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.01 Χονδρικό 
εμπόριο 
αποστειρωτικών 
διαλυμάτων φακών 
επαφής

Χονδρικό εμπόριο αποστειρωτικών διαλυμάτων φακών επαφής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.02 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
κολονιών

Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και κολονιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο λοσιόν και 
άλλων 
παρασκευασμάτων για 
τα μαλλιά π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα 
μαλλιά π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.04 Χονδρικό 
εμπόριο ξυριστικών 
παρασκευασμάτων, 
αποσμητικών και 
αντιιδρωτικών για το 
σώμα, 
παρασκευασμάτων για 
το λουτρό, άλλων 
αρωμάτων καλλυντικών 
ή παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ξυριστικών παρασκευασμάτων, αποσμητικών και 
αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, 
άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού 
π.δ.κ.α.

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.05 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμάτων για 
μακιγιάζ χειλιών και 
ματιών

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και 
ματιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.06 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμάτων για 
την περιποίηση των 
χεριών και των ποδιών

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων για την περιποίηση των 
χεριών και των ποδιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.07 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμάτων για 
την υγιεινή του 
στόματος ή των 
δοντιών, 
[συμπεριλαμβάνονται 
και οι στερεωτικοί 
πολτοί και σκόνες για 
την οδοντοστοιχία]

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος 
ή των δοντιών, [συμπεριλαμβάνονται και οι στερεωτικοί πολτοί και 
σκόνες για την οδοντοστοιχία]

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.08 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμάτων 
ομορφιάς, μακιγιάζ, 
φροντίδας του δέρματος 
(συμπεριλαμβάνονται 
και τα αντιηλιακά) 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, 
φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) 
π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.09 Χονδρικό 
εμπόριο σαμπουάν, λακ 
μαλλιών, 
παρασκευασμάτων για 
μόνιμο κατσάρωμα ή 
ίσιωμα μαλλιών

Χονδρικό εμπόριο σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για 
μόνιμο κατσάρωμα ή ίσιωμα μαλλιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.10 Χονδρικό 
εμπόριο σαπουνιού για 
προσωπική υγιεινή

Χονδρικό εμπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.11 Χονδρικό 
εμπόριο σαπουνιού και 
επιφανειοδραστικών 
οργανικών προϊόντων 
και παρασκευασμάτων 
που χρησιμοποιούνται 
ως σαπούνι, για 
προσωπική υγιεινή

Χονδρικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών 
προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως 
σαπούνι, για προσωπική υγιεινή

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.45 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο 
αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10 Χονδρικό 
εμπόριο αρωμάτων και 
καλλυντικών

46.45.10.12 Χονδρικό 
εμπόριο σκονών που 
χρησιμοποιούνται ως 
καλλυντικά ή για 
καλλωπισμό

Χονδρικό εμπόριο σκονών που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή 
για καλλωπισμό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό 
εμπόριο φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων και 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο αδένων και 
άλλων οργάνων, 
εκχυλισμάτων τους και 
άλλων ανθρώπινων ή 
ζωικών ουσιών π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο αδένων και άλλων οργάνων, εκχυλισμάτων τους 
και άλλων ανθρώπινων ή ζωικών ουσιών π.δ.κ.α.
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο αντιβιοτικών Χονδρικό εμπόριο αντιβιοτικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο αντιορών και 
εμβολίων

Χονδρικό εμπόριο αντιορών και εμβολίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο βατών από 
υφαντικά υλικά και 
ειδών απ' αυτές, για 
φαρμακευτική χρήση

Χονδρικό εμπόριο βατών από υφαντικά υλικά και ειδών απ' αυτές, 
για φαρμακευτική χρήση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο γλυκοζιτών, 
σακχάρων, φυτικών 
αλκαλοειδών, των 
αλάτων, των αιθέρων, 
των εστέρων και άλλων 
παραγώγων τους

Χονδρικό εμπόριο γλυκοζιτών, σακχάρων, φυτικών αλκαλοειδών, 
των αλάτων, των αιθέρων, των εστέρων και άλλων παραγώγων 
τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο διαγνωστικών 
αντιδραστηρίων και 
άλλων φαρμακευτικών 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων 
φαρμακευτικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο κουτιών 
πρώτων βοηθειών

Χονδρικό εμπόριο κουτιών πρώτων βοηθειών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο λυσίνης, 
γλουταμινικού οξέος και 
των αλάτων τους, 
αλάτων και υδροξείδιων 
του τετραδικού 
αμμώνιου, 
φωσφοροαμινολιπιδίων
, αμιδίων και των 
παραγώγων τους 
καθώς και των αλάτων 
τους

Χονδρικό εμπόριο λυσίνης, γλουταμινικού οξέος και των αλάτων 
τους, αλάτων και υδροξείδιων του τετραδικού αμμώνιου, 
φωσφοροαμινολιπιδίων, αμιδίων και των παραγώγων τους καθώς 
και των αλάτων τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο ορμονών, 
παραγώγων τους, 
άλλων στεροειδών που 
χρησιμοποιούνται 
κυρίως ως ορμόνες

Χονδρικό εμπόριο ορμονών, παραγώγων τους, άλλων στεροειδών 
που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.10 Χονδρικό 
εμπόριο 
παραφαρμακευτικών 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο προβιταμινών, 
βιταμινών και των 
παραγώγων τους

Χονδρικό εμπόριο προβιταμινών, βιταμινών και των παραγώγων 
τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο συγκολλητικών 
επιδέσμων, 
χειρουργικών 
ραμμάτων και 
παρόμοιων υλικών

Χονδρικό εμπόριο συγκολλητικών επιδέσμων, χειρουργικών 
ραμμάτων και παρόμοιων υλικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο υγειονομικών ή 
νοσοκομειακών ειδών, 
από χαρτοπολτό, χαρτί, 
χαρτοβάμβακα ή ρολά 
ινών κυτταρίνης

Χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών, από 
χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
αφεψημάτων βοτάνων

Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.15 Χονδρικό 
εμπόριο φαρμάκων, 
που περιέχουν 
αλκαλοειδή ή 
παράγωγά τους, αλλά 
όχι ορμόνες ή 
αντιβιοτικά

Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν αλκαλοειδή ή 
παράγωγά τους, αλλά όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.16 Χονδρικό 
εμπόριο φαρμάκων, 
που περιέχουν 
ορμόνες, αλλά όχι 
αντιβιοτικά

Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν ορμόνες, αλλά όχι 
αντιβιοτικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.17 Χονδρικό 
εμπόριο φαρμάκων, 
που περιέχουν 
πενικιλίνες ή άλλα 
αντιβιοτικά

Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα 
αντιβιοτικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.18 Χονδρικό 
εμπόριο χάρτινων 
ειδών νοσοκομείων 
μιας χρήσεως, εκτός 
από είδη ένδυσης

Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιας χρήσεως, 
εκτός από είδη ένδυσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.19 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
αντισυλληπτικών 
παρασκευασμάτων με 
βάση ορμόνες ή 
σπερματοκτόνα

Χονδρικό εμπόριο χημικών αντισυλληπτικών παρασκευασμάτων με 
βάση ορμόνες ή σπερματοκτόνα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.11 Χονδρικό 
εμπόριο βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

46.46.11.20 Χονδρικό 
εμπόριο φαρμάκων 
ειδικά κτηνιατρικής 
χρήσης

Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό 
εμπόριο φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και 
ορθοπεδικών οργάνων 
και συσκευών

Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο ακουστικών 
βαρηκοΐας

Χονδρικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο ακουστικών 
βαρηκοΐας, 
βηματοδοτών, μερών 
τους, μερών και 
εξαρτημάτων 
προθέσεων (τεχνητών 
μελών) και 
ορθοπεδικών 
συσκευών

Χονδρικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας, βηματοδοτών, μερών 
τους, μερών και εξαρτημάτων προθέσεων (τεχνητών μελών) και 
ορθοπεδικών συσκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οργάνων και συσκευών 
που χρησιμοποιούνται 
στην οδοντιατρική

Χονδρικό εμπόριο άλλων οργάνων και συσκευών που 
χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο αναπηρικών 
καροτσιών

Χονδρικό εμπόριο αναπηρικών καροτσιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο διαφόρων 
θεραπευτικών οργάνων 
και συσκευών, 
αναπνευστικών 
συσκευών

Χονδρικό εμπόριο διαφόρων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών, 
αναπνευστικών συσκευών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
επεμβατικής 
καρδιολογίας

Χονδρικό εμπόριο ειδών επεμβατικής καρδιολογίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών υγιεινής 
ή φαρμακευτικών ειδών 
(συμπεριλαμβάνονται 
τα θήλαστρα) από 
βουλκανισμένο 
ελαστικό, εκτός του 
σκληρού ελαστικού

Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών 
(συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα) από βουλκανισμένο ελαστικό, 
εκτός του σκληρού ελαστικού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο επιδεσμικού 
υλικού

Χονδρικό εμπόριο επιδεσμικού υλικού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων για 
την ιατρική, τη 
χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την 
κτηνιατρική, 
καθισμάτων 
κομμωτηρίων και 
παρόμοιων καθισμάτων 
και μερών τους

Χονδρικό εμπόριο επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, καθισμάτων κομμωτηρίων και 
παρόμοιων καθισμάτων και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαστηριακών ειδών, 
ειδών υγιεινής ή 
φαρμακευτικών ειδών 
από γυαλί

Χονδρικό εμπόριο εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή 
φαρμακευτικών ειδών από γυαλί

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτροδιαγνωστικών 
συσκευών και 
συσκευών υπεριωδών 
ή υπέρυθρων ακτίνων 
που χρησιμοποιούνται 
στην ιατρική

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών και συσκευών 
υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων που χρησιμοποιούνται στην 
ιατρική
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.12 Χονδρικό 
εμπόριο ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών

Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.13 Χονδρικό 
εμπόριο ιατρικών 
θερμόμετρων

Χονδρικό εμπόριο ιατρικών θερμόμετρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.14 Χονδρικό 
εμπόριο ιατρικών, 
χειρουργικών ή 
εργαστηριακών 
αποστειρωτήρων

Χονδρικό εμπόριο ιατρικών, χειρουργικών ή εργαστηριακών 
αποστειρωτήρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.15 Χονδρικό 
εμπόριο καθισμάτων 
κομμωτηρίου

Χονδρικό εμπόριο καθισμάτων κομμωτηρίου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.16 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων για 
αναπηρικά καροτσάκια

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων για αναπηρικά 
καροτσάκια

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.17 Χονδρικό 
εμπόριο 
μικροβιολογικών 
αντιδραστηρίων

Χονδρικό εμπόριο μικροβιολογικών αντιδραστηρίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.18 Χονδρικό 
εμπόριο ορθοπεδικών 
ειδών από ύφασμα, 
ελαστικό νήμα ή 
λάστιχο και συναφείς 
ύλες

Χονδρικό εμπόριο ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα 
ή λάστιχο και συναφείς ύλες
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.19 Χονδρικό 
εμπόριο ορθοπεδικών 
ειδών, κηλεπιδέσμων 
και παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσμων και 
παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.20 Χονδρικό 
εμπόριο συρίγγων, 
βελονών, καθετήρων, 
σωληνίσκων και 
παρόμοιων ειδών, 
οφθαλμικών και άλλων 
οργάνων και συσκευών 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο συρίγγων, βελονών, καθετήρων, σωληνίσκων και 
παρόμοιων ειδών, οφθαλμικών και άλλων οργάνων και συσκευών 
π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.21 Χονδρικό 
εμπόριο τεχνητών 
αρθρώσεων, 
ορθοπεδικών 
συσκευών, τεχνητών 
δοντιών, οδοντικών 
εξαρτημάτων, τεχνητών 
μελών του σώματος 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο τεχνητών αρθρώσεων, ορθοπεδικών συσκευών, 
τεχνητών δοντιών, οδοντικών εξαρτημάτων, τεχνητών μελών του 
σώματος π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.22 Χονδρικό 
εμπόριο τεχνητών 
μοσχευμάτων

Χονδρικό εμπόριο τεχνητών μοσχευμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.23 Χονδρικό 
εμπόριο φίλτρων 
νεφρού μιας χρήσεως, 
καθετήρων, γαζών κλπ

Χονδρικό εμπόριο φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων, 
γαζών κλπ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.46 Χονδρικό 
εμπόριο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων

46.46.12 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών, 
ιατρικών και ορθοπεδικών 
οργάνων και συσκευών

46.46.12.24 Χονδρικό 
εμπόριο χειρουργικών 
και ιατρικών γενικά 
μηχανημάτων και 
εργαλείων και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων 
και εργαλείων και παρόμοιων ειδών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο 
επίπλων, χαλιών 
και φωτιστικών

Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και 
φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και 
φωτιστικού 
εξοπλισμού

Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικού 
εξοπλισμού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και 
φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών 
επίπλων

Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
καθισμάτων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων καθισμάτων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο γυάλινων 
καθρεπτών

Χονδρικό εμπόριο γυάλινων καθρεπτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων από 
πλαστικές ύλες και 
επίπλων από άλλα 
υλικά, 
συμπεριλαμβανομένου 
του καλαμιού, της 
λυγαριάς, του μπαμπού 
ή παρόμοιων υλικών

Χονδρικό εμπόριο επίπλων από πλαστικές ύλες και επίπλων από 
άλλα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του καλαμιού, της λυγαριάς, του 
μπαμπού ή παρόμοιων υλικών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
κουζίνας

Χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο καθισμάτων, 
κυρίως με μεταλλικό 
σκελετό, όχι για 
γραφεία

Χονδρικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με μεταλλικό σκελετό, όχι για 
γραφεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο καθισμάτων, 
κυρίως με ξύλινο 
σκελετό, όχι για 
γραφεία

Χονδρικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με ξύλινο σκελετό, όχι για 
γραφεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο κρεβατιών και 
σομιέδων

Χονδρικό εμπόριο κρεβατιών και σομιέδων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο μερών άλλων 
οικιακών επίπλων

Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων οικιακών επίπλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
καθισμάτων

Χονδρικό εμπόριο μερών καθισμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.10 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- επίπλων και 
μικροεπίπλων

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο μεταλλικών 
επίπλων γενικά

Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο μεταλλικών 
επίπλων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο ξύλινων 
επίπλων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο ξύλινων 
επίπλων, που 
χρησιμοποιούνται στην 
κρεβατοκάμαρα, στην 
τραπεζαρία και στο 
καθιστικό

Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην 
κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.15 Χονδρικό 
εμπόριο πλεκτών 
επίπλων

Χονδρικό εμπόριο πλεκτών επίπλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.16 Χονδρικό 
εμπόριο στηριγμάτων 
στρωμάτων

Χονδρικό εμπόριο στηριγμάτων στρωμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.17 Χονδρικό 
εμπόριο στρωμάτων Χονδρικό εμπόριο στρωμάτων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.11 Χονδρικό 
εμπόριο οικιακών επίπλων

46.47.11.18 Χονδρικό 
εμπόριο στρωμάτων με 
μεταλλικό εξοπλισμό 
(στρωματέξ)

Χονδρικό εμπόριο στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και 
φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ηλεκτρικών λαμπτήρων 
και φωτιστικών 
εξαρτημάτων

Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών 
εξαρτημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο γυάλινων 
μερών για λαμπτήρες 
και εξαρτήματα 
φωτισμού, φωτεινών 
σημάτων, πινακίδων 
και παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα 
φωτισμού, φωτεινών σημάτων, πινακίδων και παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
λαμπτήρων τραπεζιού, 
γραφείου, κομοδίνου ή 
λυχνοστατών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών λαμπτήρων τραπεζιού, γραφείου, 
κομοδίνου ή λυχνοστατών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο λαμπτήρων 
εκκένωσης, λαμπτήρων 
υπεριωδών ή 
υπέρυθρων ακτίνων, 
λαμπτήρων τόξου

Χονδρικό εμπόριο λαμπτήρων εκκένωσης, λαμπτήρων υπεριωδών 
ή υπέρυθρων ακτίνων, λαμπτήρων τόξου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο λαμπτήρων 
πυράκτωσης, όχι για 
αυτοκίνητα οχήματα

Χονδρικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης, όχι για αυτοκίνητα 
οχήματα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
λαμπτήρων και 
φωτιστικών 
εξαρτημάτων

Χονδρικό εμπόριο μερών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών 
μερών π.δ.κ.α. για 
λαμπτήρες και 
εξαρτήματα φωτισμού, 
φωτεινές πινακίδες και 
παρόμοια είδη από 
πλαστικές ύλες

Χονδρικό εμπόριο πλαστικών μερών π.δ.κ.α. για λαμπτήρες και 
εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινές πινακίδες και παρόμοια είδη από 
πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο πολυέλαιων 
και άλλων ηλεκτρικών 
φωτιστικών 
εξαρτημάτων οροφής ή 
τοίχου

Χονδρικό εμπόριο πολυέλαιων και άλλων ηλεκτρικών φωτιστικών 
εξαρτημάτων οροφής ή τοίχου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο προβολέων και 
σποτ

Χονδρικό εμπόριο προβολέων και σποτ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο φορητών 
ηλεκτρικών λαμπτήρων 
που λειτουργούν με 
ξηρές στήλες, 
συσσωρευτές, 
δυναμοηλεκτρομαγνητικ
ές συσκευές

Χονδρικό εμπόριο φορητών ηλεκτρικών λαμπτήρων που 
λειτουργούν με ξηρές στήλες, συσσωρευτές, 
δυναμοηλεκτρομαγνητικές συσκευές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο φωτεινών 
πινακίδων, φωτεινών 
επιγραφών και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και 
παρόμοιων ειδών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικών 
διατάξεων των τύπων 
που χρησιμοποιούνται 
στα χριστουγεννιάτικα 
δέντρα

Χονδρικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.12 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.12.13 Χονδρικό 
εμπόριο φωτιστικών 
σκηνής, φωτιστικών 
δρόμου, άλλων 
φωτιστικών

Χονδρικό εμπόριο φωτιστικών σκηνής, φωτιστικών δρόμου, άλλων 
φωτιστικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και 
φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικού 
εξοπλισμού

46.47.13 Χονδρικό 
εμπόριο χαλιών και 
κιλιμιών

Χονδρικό εμπόριο χαλιών και κιλιμιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.13 Χονδρικό 
εμπόριο χαλιών και 
κιλιμιών

46.47.13.01 Εξαγωγή 
εγχώριων υφαντών 
στρωσιδιών δαπέδου

Εξαγωγή εγχώριων υφαντών στρωσιδιών δαπέδου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.13 Χονδρικό 
εμπόριο χαλιών και 
κιλιμιών

46.47.13.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων χαλιών 
και άλλων υφαντικών 
καλυμμάτων δαπέδων 
[συμπεριλαμβάνονται 
και τα καλύμματα από 
πίλημα (τσόχα)]

Χονδρικό εμπόριο άλλων χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων 
δαπέδων [συμπεριλαμβάνονται και τα καλύμματα από πίλημα 
(τσόχα)]

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.13 Χονδρικό 
εμπόριο χαλιών και 
κιλιμιών

46.47.13.03 Χονδρικό 
εμπόριο εγχώριων 
υφαντών στρωσιδιών 
δαπέδου

Χονδρικό εμπόριο εγχώριων υφαντών στρωσιδιών δαπέδου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.13 Χονδρικό 
εμπόριο χαλιών και 
κιλιμιών

46.47.13.04 Χονδρικό 
εμπόριο λινοταπήτων Χονδρικό εμπόριο λινοταπήτων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.13 Χονδρικό 
εμπόριο χαλιών και 
κιλιμιών

46.47.13.05 Χονδρικό 
εμπόριο χαλιών και 
άλλων υφαντικών 
καλυμμάτων δαπέδων, 
θυσανωτών

Χονδρικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων 
δαπέδων, θυσανωτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.13 Χονδρικό 
εμπόριο χαλιών και 
κιλιμιών

46.47.13.06 Χονδρικό 
εμπόριο χαλιών και 
άλλων υφαντικών 
καλυμμάτων δαπέδων, 
με κόμπους

Χονδρικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων 
δαπέδων, με κόμπους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.47 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων, 
χαλιών και φωτιστικών

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικού εξοπλισμού

46.47.13 Χονδρικό 
εμπόριο χαλιών και 
κιλιμιών

46.47.13.07 Χονδρικό 
εμπόριο χαλιών και 
άλλων υφαντικών 
καλυμμάτων δαπέδων, 
υφαντών

Χονδρικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων 
δαπέδων, υφαντών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ειδών οικιακής 
χρήσης

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ειδών οικιακής 
χρήσης

46.49.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών 
οικιακής χρήσης, 
ειδών 
καλαθοπλεκτικής, 
ειδών από φελλό και 
άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών 
ειδών οικιακής χρήσης, ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων ειδών οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών 
οικιακής χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών 
οικιακής χρήσης

Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών 
οικιακής χρήσης
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.11 Χονδρικό 
εμπόριο μαχαιροπίρουνων 
και μεταλλικών ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
κοπτικών ειδών, ειδών 
και συνόλων ειδών για 
την περιποίηση των 
χεριών ή των ποδιών

Χονδρικό εμπόριο άλλων κοπτικών ειδών, ειδών και συνόλων ειδών 
για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.11 Χονδρικό 
εμπόριο μαχαιροπίρουνων 
και μεταλλικών ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο κουταλιών, 
πιρουνιών, κουταλών, 
τρυπητών κουταλών, 
σπατουλών για γλυκά, 
μαχαιριών για ψάρια και 
για βούτυρο, λαβίδων 
για τη ζάχαρη και 
παρόμοιων μαγειρικών 
ή επιτραπέζιων σκευών

Χονδρικό εμπόριο κουταλιών, πιρουνιών, κουταλών, τρυπητών 
κουταλών, σπατουλών για γλυκά, μαχαιριών για ψάρια και για 
βούτυρο, λαβίδων για τη ζάχαρη και παρόμοιων μαγειρικών ή 
επιτραπέζιων σκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.11 Χονδρικό 
εμπόριο μαχαιροπίρουνων 
και μεταλλικών ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο μαχαιριών 
(εκτός των μαχαιριών 
για μηχανές) και 
ψαλιδιών, και λεπίδων 
τους

Χονδρικό εμπόριο μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και 
ψαλιδιών, και λεπίδων τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.11 Χονδρικό 
εμπόριο μαχαιροπίρουνων 
και μεταλλικών ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο ξυραφιών και 
λεπίδων ξυραφιών 
(συμπεριλαμβανομένω
ν των ακατέργαστων 
μεταλλικών ταινιών που 
προορίζονται για την 
κατασκευή λεπίδων 
ξυραφιών)

Χονδρικό εμπόριο ξυραφιών και λεπίδων ξυραφιών 
(συμπεριλαμβανομένων των ακατέργαστων μεταλλικών ταινιών που 
προορίζονται για την κατασκευή λεπίδων ξυραφιών)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών 
οικιακής χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

Χονδρικό εμπόριο ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό, 
ειδών βαρελοποιίας και άλλων ειδών από ξύλο
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ξύλινων 
κιβωτίων και μερών 
τους

Χονδρικό εμπόριο άλλων ξύλινων κιβωτίων και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο διάφορων 
πλεκτών ειδών οικιακής 
χρήσης

Χονδρικό εμπόριο διάφορων πλεκτών ειδών οικιακής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
εκκλησιαστικών 
εικόνων από ξύλο (όχι 
ζωγραφιστών)

Χονδρικό εμπόριο εκκλησιαστικών εικόνων από ξύλο (όχι 
ζωγραφιστών)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο επιτραπέζιων 
και μαγειρικών σκευών, 
από ξυλεία

Χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξυλεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων, 
στελεχών εργαλείων, 
λαβών εργαλείων, από 
ξυλεία

Χονδρικό εμπόριο εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών 
εργαλείων, από ξυλεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο κοφινιών και 
ψαθών

Χονδρικό εμπόριο κοφινιών και ψαθών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο κύβων, 
πλακών, φύλλων και 
ταινιών, πλακιδίων 
κάθε σχήματος, 
συμπαγών κυλίνδρων, 
από συσσωματωμένο 
φελλό

Χονδρικό εμπόριο κύβων, πλακών, φύλλων και ταινιών, πλακιδίων 
κάθε σχήματος, συμπαγών κυλίνδρων, από συσσωματωμένο φελλό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο 
μεταποιημένων ειδών 
από άχυρο, σπάρτο ή 
άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής, 
ειδών καλαθοποιίας και 
ψάθινων ειδών

Χονδρικό εμπόριο μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα 
υλικά σπαρτοπλεκτικής, ειδών καλαθοποιίας και ψάθινων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο ξύλινων 
βαρελιών

Χονδρικό εμπόριο ξύλινων βαρελιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο ξύλινων 
κορνιζών για πίνακες 
ζωγραφικής, 
φωτογραφίες, 
καθρεπτών ή 
παρόμοιων 
αντικειμένων και άλλων 
ειδών από ξυλεία

Χονδρικό εμπόριο ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής, 
φωτογραφίες, καθρεπτών ή παρόμοιων αντικειμένων και άλλων 
ειδών από ξυλεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο ξύλινων 
σκαλών

Χονδρικό εμπόριο ξύλινων σκαλών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.12 Χονδρικό 
εμπόριο ξύλινων 
ψηφιδοθετημάτων και 
ενθετικής διακόσμησης 
επίπλων, θηκών για 
κοσμήματα ή 
μαχαιροπίρουνα, 
αγαλματίων και άλλων 
διακοσμητικών ειδών, 
από ξυλεία

Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής 
διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, 
αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξυλεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.13 Χονδρικό 
εμπόριο φελλού και 
ειδών από φυσικό 
φελλό

Χονδρικό εμπόριο φελλού και ειδών από φυσικό φελλό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό, ειδών 
βαρελοποιίας και άλλων 
ειδών από ξύλο

46.49.12.14 Χονδρικό 
εμπόριο ψάθινων ειδών 
γενικά

Χονδρικό εμπόριο ψάθινων ειδών γενικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών 
οικιακής χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.01 Χονδρικό 
εμπόριο αγαλματίων και 
άλλων διακοσμητικών 
ειδών από πλαστικές 
ύλες

Χονδρικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από 
πλαστικές ύλες
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικιακών ειδών και 
ειδών καλλωπισμού 
από πλαστικές ύλες

Χονδρικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού 
από πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικιακών συσκευών, για 
αέρια καύσιμα ή για 
αέρια και για άλλα 
καύσιμα, για υγρά 
καύσιμα ή για στερεά 
καύσιμα

Χονδρικό εμπόριο άλλων οικιακών συσκευών, για αέρια καύσιμα ή 
για αέρια και για άλλα καύσιμα, για υγρά καύσιμα ή για στερεά 
καύσιμα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.04 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
πλαστικών προϊόντων 
συσκευασίας οικιακής 
χρήσης

Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας 
οικιακής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.05 Χονδρικό 
εμπόριο ατομικών και 
οικιακών μηχανημάτων 
ζύγισης και συσκευών 
ζύγισης

Χονδρικό εμπόριο ατομικών και οικιακών μηχανημάτων ζύγισης και 
συσκευών ζύγισης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.06 Χονδρικό 
εμπόριο γλαστρών, 
ζαρντινιέρων και 
συναφών ειδών

Χονδρικό εμπόριο γλαστρών, ζαρντινιέρων και συναφών ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.07 Χονδρικό 
εμπόριο διάφορων 
πλαστικών ειδών 
νοικοκυριού

Χονδρικό εμπόριο διάφορων πλαστικών ειδών νοικοκυριού
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.08 Χονδρικό 
εμπόριο επιτραπέζιων 
σκευών, μαγειρικών 
σκευών από πλαστικές 
ύλες

Χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών από 
πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.09 Χονδρικό 
εμπόριο ηλιακών 
θερμοσίφωνων

Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.11 Χονδρικό 
εμπόριο θερμαντήρων 
νερού, στιγμιαίων ή 
θερμοσυσσώρευσης, 
μη ηλεκτρικών

Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή 
θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κουρτινόβεργων 
(ξύλινων, μεταλλικών, 
πλαστικών κλπ)

Χονδρικό εμπόριο κουρτινόβεργων (ξύλινων, μεταλλικών, 
πλαστικών κλπ)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.13 Χονδρικό 
εμπόριο κουτιών, 
θηκών, κιβωτίων και 
παρόμοιων ειδών από 
πλαστικές ύλες, 
οικιακής χρήσης

Χονδρικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών 
από πλαστικές ύλες, οικιακής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.14 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
θερμαστρών, κουζινών, 
συσκευών για το 
ζέσταμα φαγητών και 
παρόμοιων μη 
ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

Χονδρικό εμπόριο μερών θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το 
ζέσταμα φαγητών και παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.15 Χονδρικό 
εμπόριο μη ηλεκτρικών 
λαμπτήρων και 
φωτιστικών 
εξαρτημάτων

Χονδρικό εμπόριο μη ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών 
εξαρτημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.17 Χονδρικό 
εμπόριο ομπρελών 
ήλιου και ομπρελών 
κήπου και παρόμοιων 
ειδών

Χονδρικό εμπόριο ομπρελών ήλιου και ομπρελών κήπου και 
παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.18 Χονδρικό 
εμπόριο σάκων και 
τσαντών, από άλλες 
πλαστικές ύλες (εκτός 
του αιθυλένιου), για 
οικιακή χρήση

Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών, από άλλες πλαστικές ύλες 
(εκτός του αιθυλένιου), για οικιακή χρήση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.19 Χονδρικό 
εμπόριο σάκων και 
τσαντών, από 
πολυμερή του 
αιθυλένιου, για οικιακή 
χρήση

Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών, από πολυμερή του 
αιθυλένιου, για οικιακή χρήση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.20 Χονδρικό 
εμπόριο σκαλών από 
σίδηρο ή αλουμίνιο

Χονδρικό εμπόριο σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.21 Χονδρικό 
εμπόριο συσκευών 
υγραέριου οικιακής 
χρήσης (κουζινών - 
πλυντηρίων - ψυγείων 
κλπ)

Χονδρικό εμπόριο συσκευών υγραέριου οικιακής χρήσης (κουζινών - 
πλυντηρίων - ψυγείων κλπ)
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.22 Χονδρικό 
εμπόριο υγρών 
χαρτομάντιλων

Χονδρικό εμπόριο υγρών χαρτομάντιλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο 
μαχαιροπίρουνων και 
μεταλλικών ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών 
καλαθοπλεκτικής, ειδών 
από φελλό και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

46.49.19 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.

46.49.19.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού υγείας, 
χαρτομάντιλων, 
μαντιλιών και πετσετών 
καθαρισμού 
προσώπου, 
τραπεζομάντιλων και 
πετσετών φαγητού, από 
χαρτί

Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και 
πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών 
φαγητού, από χαρτί

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ειδών οικιακής 
χρήσης

46.49.2 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων, 
περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών 
ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων, 
περιοδικών και χαρτικών 
ειδών

46.49.21 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων Χονδρικό εμπόριο βιβλίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.21 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων

46.49.21.01 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων, γενικά Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.21 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων

46.49.21.02 Χονδρικό 
εμπόριο γεωγραφικών 
ατλάντων και άλλων 
βιβλίων με χάρτες ή 
διαγράμματα

Χονδρικό εμπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων με 
χάρτες ή διαγράμματα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.21 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων

46.49.21.03 Χονδρικό 
εμπόριο εκτυπωμένων 
βιβλίων, φυλλαδίων 
κάθε είδους και 
παρόμοιου έντυπου 
υλικού, σε χωριστά 
φύλλα

Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους 
και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.21 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων

46.49.21.04 Χονδρικό 
εμπόριο εκτυπωμένων 
βιβλίων, φυλλαδίων 
κάθε είδους και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους 
και παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.21 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων

46.49.21.05 Χονδρικό 
εμπόριο λεξικών και 
εγκυκλοπαιδειών, 
καθώς και τευχών τους

Χονδρικό εμπόριο λεξικών και εγκυκλοπαιδειών, καθώς και τευχών 
τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.21 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων

46.49.21.06 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτών και 
υδρογραφικών ή 
παρόμοιων 
διαγραμμάτων, 
εκτυπωμένων σε άλλη 
μορφή εκτός από 
βιβλία, υδρόγειων 
σφαιρών

Χονδρικό εμπόριο χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων 
διαγραμμάτων, εκτυπωμένων σε άλλη μορφή εκτός από βιβλία, 
υδρόγειων σφαιρών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων, 
περιοδικών και χαρτικών 
ειδών

46.49.22 Χονδρικό 
εμπόριο περιοδικών και 
εφημερίδων

Χονδρικό εμπόριο περιοδικών και εφημερίδων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.22 Χονδρικό 
εμπόριο περιοδικών και 
εφημερίδων

46.49.22.01 Χονδρικό 
εμπόριο (πρακτορείο) 
εφημερίδων και 
περιοδικών

Χονδρικό εμπόριο (πρακτορείο) εφημερίδων και περιοδικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.22 Χονδρικό 
εμπόριο περιοδικών και 
εφημερίδων

46.49.22.02 Χονδρικό 
εμπόριο (πρακτορείο) 
κάθε φύσεως εντύπων

Χονδρικό εμπόριο (πρακτορείο) κάθε φύσεως εντύπων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.22 Χονδρικό 
εμπόριο περιοδικών και 
εφημερίδων

46.49.22.03 Χονδρικό 
εμπόριο εφημερίδων 
και περιοδικών, γενικά

Χονδρικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, γενικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων, 
περιοδικών και χαρτικών 
ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλου έντυπου 
υλικού π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλου έντυπου υλικού π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλου χαρτιού 
και χαρτονιού που 
χρησιμοποιείται για 
γραφή, εκτύπωση ή 
άλλους γραφικούς 
σκοπούς, τυπωμένου, 
ανάγλυφου ή διάτρητου

Χονδρικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται 
για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, 
ανάγλυφου ή διάτρητου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.03 Χονδρικό 
εμπόριο 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

Χονδρικό εμπόριο 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
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.04 Χονδρικό 
εμπόριο βιβλίων 
μητρώων, λογιστικών 
βιβλίων, κλασέρ, 
εντύπων προς 
συμπλήρωση και 
άλλων ειδών γραφικής 
ύλης, από χαρτί ή 
χαρτόνι

Χονδρικό εμπόριο βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, 
εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από 
χαρτί ή χαρτόνι

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.05 Χονδρικό 
εμπόριο δίσκων, 
πιάτων κάθε είδους και 
φλιτζανιών και 
παρόμοιων ειδών, από 
χαρτί ή χαρτόνι

Χονδρικό εμπόριο δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και 
παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.06 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
γραφικών τεχνών 
(μελανιών, χρωμάτων 
κλπ)

Χονδρικό εμπόριο ειδών γραφικών τεχνών (μελανιών, χρωμάτων 
κλπ)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.07 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
σχεδίασης και 
παρόμοιων οργάνων

Χονδρικό εμπόριο ειδών σχεδίασης και παρόμοιων οργάνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.08 Χονδρικό 
εμπόριο εικόνων, 
σχεδίων και 
φωτογραφιών

Χονδρικό εμπόριο εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.09 Χονδρικό 
εμπόριο εκτυπωμένων 
ή εικονογραφημένων 
ταχυδρομικών καρτών, 
εκτυπωμένων με ευχές 
κλπ

Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων 
ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με ευχές κλπ
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.10 Χονδρικό 
εμπόριο εξαρτημάτων 
για ντοσιέ κινητών 
φύλλων ή 
χαρτοφυλάκων 
ταξινόμησης εγγράφων, 
ειδών γραφείου και 
συνδετήρων συρραφής 
σε πλακέτες, από 
βασικά μέταλλα

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων για ντοσιέ κινητών φύλλων ή 
χαρτοφυλάκων ταξινόμησης εγγράφων, ειδών γραφείου και 
συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες, από βασικά μέταλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.11 Χονδρικό 
εμπόριο ετικετών από 
χαρτί ή χαρτόνι

Χονδρικό εμπόριο ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.12 Χονδρικό 
εμπόριο εφοδίων 
γραφείου ή σχολικών 
εφοδίων από πλαστικές 
ύλες

Χονδρικό εμπόριο εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από 
πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.13 Χονδρικό 
εμπόριο κολλών, για το 
σχολείο και το γραφείο

Χονδρικό εμπόριο κολλών, για το σχολείο και το γραφείο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.14 Χονδρικό 
εμπόριο κουτιών 
ταξινόμησης εγγράφων, 
επιστολοθηκών, 
κουτιών αρχειοθέτησης 
και παρόμοιων ειδών 
που χρησιμοποιούνται 
σε γραφεία, 
καταστήματα κλπ από 
χαρτί

Χονδρικό εμπόριο κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, 
κουτιών αρχειοθέτησης και παρόμοιων ειδών που χρησιμοποιούνται 
σε γραφεία, καταστήματα κλπ από χαρτί

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.15 Χονδρικό 
εμπόριο μελάνης 
γραφής ή σχεδίασης και 
άλλων μελανιών

Χονδρικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων 
μελανιών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.16 Χονδρικό 
εμπόριο μελανιών, με 
αναγόμωση φυσιγγίων 
(cartridges) εκτυπωτών

Χονδρικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) 
εκτυπωτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.17 Χονδρικό 
εμπόριο 
μικροεξοπλισμού 
γραφείου από βασικά 
μέταλλα

Χονδρικό εμπόριο μικροεξοπλισμού γραφείου από βασικά μέταλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.18 Χονδρικό 
εμπόριο μολυβιών, 
κραγιονιών, λεπτών 
ράβδων γραφίτη για 
μολύβια, κρητίδων 
(παστέλ), κάρβουνων 
σχεδίασης, κιμωλιών 
γραφής ή σχεδίασης και 
κιμωλιών ραπτικής

Χονδρικό εμπόριο μολυβιών, κραγιονιών, λεπτών ράβδων γραφίτη 
για μολύβια, κρητίδων (παστέλ), κάρβουνων σχεδίασης, κιμωλιών 
γραφής ή σχεδίασης και κιμωλιών ραπτικής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.19 Χονδρικό 
εμπόριο πενών για 
σινική μελάνη, 
στυλογράφων μελάνης, 
άλλων στυλογράφων 
και άλλων πενών

Χονδρικό εμπόριο πενών για σινική μελάνη, στυλογράφων μελάνης, 
άλλων στυλογράφων και άλλων πενών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.20 Χονδρικό 
εμπόριο πλακών και 
πινάκων, σφραγίδων 
αναγραφής 
ημερομηνιών, 
σφράγισης ή αρίθμησης 
και παρόμοιων 
χρήσεων, 
μελανοταινιών 
γραφομηχανών ή 
παρόμοιων ταινιών, 
ταμπόν μελάνης

Χονδρικό εμπόριο πλακών και πινάκων, σφραγίδων αναγραφής 
ημερομηνιών, σφράγισης ή αρίθμησης και παρόμοιων χρήσεων, 
μελανοταινιών γραφομηχανών ή παρόμοιων ταινιών, ταμπόν 
μελάνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.21 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών 
εποπτικών μέσων 
διδασκαλίας

Χονδρικό εμπόριο πλαστικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.22 Χονδρικό 
εμπόριο πτυσσόμενων 
χαρτοκιβώτιων, 
κουτιών και κασών από 
μη κυματοειδές χαρτί ή 
χαρτόνι

Χονδρικό εμπόριο πτυσσόμενων χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών 
από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.23 Χονδρικό 
εμπόριο σάκων και 
τσαντών από χαρτί

Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.24 Χονδρικό 
εμπόριο στυλογράφων 
με σφαιρίδιο, 
στυλογράφων και 
μαρκαδόρων με μύτη 
από πίλημα (τσόχα) ή 
άλλο πορώδες υλικό, 
μηχανικών ή κινητών 
μολυβιών

Χονδρικό εμπόριο στυλογράφων με σφαιρίδιο, στυλογράφων και 
μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα (τσόχα) ή άλλο πορώδες υλικό, 
μηχανικών ή κινητών μολυβιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.25 Χονδρικό 
εμπόριο συλλογών 
εργαλείων γραφής, 
κονδυλοφόρων και 
θηκών μολυβιών και 
παρόμοιων θηκών και 
μερών τους

Χονδρικό εμπόριο συλλογών εργαλείων γραφής, κονδυλοφόρων και 
θηκών μολυβιών και παρόμοιων θηκών και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.26 Χονδρικό 
εμπόριο τραπεζιών και 
μηχανών σχεδίασης και 
άλλων οργάνων 
σχεδίασης, χάραξης ή 
διενέργειας 
μαθηματικών 
υπολογισμών

Χονδρικό εμπόριο τραπεζιών και μηχανών σχεδίασης και άλλων 
οργάνων σχεδίασης, χάραξης ή διενέργειας μαθηματικών 
υπολογισμών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.27 Χονδρικό 
εμπόριο φακέλων, 
επιστολικών δελταρίων, 
ταχυδρομικών 
δελταρίων, από χαρτί ή 
κουτιών από χαρτόνι, 
που περιέχουν γραφική 
ύλη

Χονδρικό εμπόριο φακέλων, επιστολικών δελταρίων, ταχυδρομικών 
δελταρίων, από χαρτί ή κουτιών από χαρτόνι, που περιέχουν 
γραφική ύλη
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.28 Χονδρικό 
εμπόριο φακέλων, 
κολλών αναφοράς, 
κάθε είδους γραφικής 
ύλης

Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους 
γραφικής ύλης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.29 Χονδρικό 
εμπόριο χαλκομανιών, 
εκτυπωμένων 
ημερολογίων

Χονδρικό εμπόριο χαλκομανιών, εκτυπωμένων ημερολογίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.30 Χονδρικό 
εμπόριο 
χαρτοκιβώτιων, 
κουτιών και κασών, 
από κυματοειδές χαρτί 
ή χαρτόνι

Χονδρικό εμπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από 
κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.31 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτοκοπτών, 
μαχαιριών για το 
άνοιγμα γραμμάτων, 
μαχαιριών σβηστήρων, 
ξυστρών κλπ

Χονδρικό εμπόριο χαρτοκοπτών, μαχαιριών για το άνοιγμα 
γραμμάτων, μαχαιριών σβηστήρων, ξυστρών κλπ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο 
βιβλίων, περιοδικών και 
χαρτικών ειδών

46.49.23 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτικών ειδών

46.49.23.32 Χονδρικό 
εμπόριο χρωμάτων 
καλλιτεχνών, 
σπουδαστών ή 
ζωγράφων επιγραφών, 
χρωμάτων αλλαγής των 
αποχρώσεων, 
χρωμάτων αναψυχής 
και παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων καλλιτεχνών, σπουδαστών ή 
ζωγράφων επιγραφών, χρωμάτων αλλαγής των αποχρώσεων, 
χρωμάτων αναψυχής και παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ειδών οικιακής 
χρήσης

46.49.3 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
καταναλωτικών 
αγαθών

Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
καταναλωτικών αγαθών

46.49.31 Χονδρικό 
εμπόριο μουσικών 
οργάνων

Χονδρικό εμπόριο μουσικών οργάνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.31 Χονδρικό 
εμπόριο μουσικών 
οργάνων

46.49.31.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
έγχορδων μουσικών 
οργάνων

Χονδρικό εμπόριο άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.31 Χονδρικό 
εμπόριο μουσικών 
οργάνων

46.49.31.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μουσικών οργάνων

Χονδρικό εμπόριο άλλων μουσικών οργάνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.31 Χονδρικό 
εμπόριο μουσικών 
οργάνων

46.49.31.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
εκκλησιαστικών 
οργάνων με κλίμακα 
πλήκτρων, αρμονίων 
και παρόμοιων 
οργάνων, ακορντεόν 
και παρόμοιων 
οργάνων, 
φυσαρμόνικων

Χονδρικό εμπόριο εκκλησιαστικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, 
αρμονίων και παρόμοιων οργάνων, ακορντεόν και παρόμοιων 
οργάνων, φυσαρμόνικων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.31 Χονδρικό 
εμπόριο μουσικών 
οργάνων

46.49.31.04 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων μουσικών 
οργάνων

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.31 Χονδρικό 
εμπόριο μουσικών 
οργάνων

46.49.31.05 Χονδρικό 
εμπόριο μετρονόμων, 
διαπασών και 
πνευστών διαπασών, 
μηχανισμών για 
μουσικά κουτιά, 
χορδών μουσικών 
οργάνων

Χονδρικό εμπόριο μετρονόμων, διαπασών και πνευστών διαπασών, 
μηχανισμών για μουσικά κουτιά, χορδών μουσικών οργάνων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.31 Χονδρικό 
εμπόριο μουσικών 
οργάνων

46.49.31.06 Χονδρικό 
εμπόριο μουσικής σε 
έντυπη μορφή

Χονδρικό εμπόριο μουσικής σε έντυπη μορφή

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.31 Χονδρικό 
εμπόριο μουσικών 
οργάνων

46.49.31.07 Χονδρικό 
εμπόριο μουσικών 
οργάνων, ο ήχος των 
οποίων παράγεται ή 
πρέπει να ενισχύεται με 
ηλεκτρικά μέσα

Χονδρικό εμπόριο μουσικών οργάνων, ο ήχος των οποίων 
παράγεται ή πρέπει να ενισχύεται με ηλεκτρικά μέσα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.31 Χονδρικό 
εμπόριο μουσικών 
οργάνων

46.49.31.08 Χονδρικό 
εμπόριο πιάνων και 
άλλων έγχορδων 
μουσικών οργάνων με 
κλίμακα πλήκτρων

Χονδρικό εμπόριο πιάνων και άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων 
με κλίμακα πλήκτρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
καταναλωτικών αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών 
ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.01 Χονδρικό 
εμπόριο αερόστατων, 
πηδαλιουχούμενων και 
άλλων μη 
μηχανοκίνητων 
αεροσκαφών

Χονδρικό εμπόριο αερόστατων, πηδαλιουχούμενων και άλλων μη 
μηχανοκίνητων αεροσκαφών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.02 Χονδρικό 
εμπόριο αλεξίπτωτων 
(συμπεριλαμβάνονται 
και τα 
πηδαλιουχούμενα 
αλεξίπτωτα) και 
στροφόπτωτων, καθώς 
και εξαρτημάτων τους

Χονδρικό εμπόριο αλεξίπτωτων (συμπεριλαμβάνονται και τα 
πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτων, καθώς και 
εξαρτημάτων τους
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
και εξοπλισμού για 
αθλητισμό ή για 
υπαίθριους αγώνες, 
κολυμβητικών 
δεξαμενών και 
δεξαμενών κωπηλασίας

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για 
υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών 
κωπηλασίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.04 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων σκαφών 
για αναψυχή ή 
αθλητισμό, κωπήλατων 
βαρκών και κανό

Χονδρικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, 
κωπήλατων βαρκών και κανό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.05 Χονδρικό 
εμπόριο 
αναπνευστικών 
συσκευών δυτών

Χονδρικό εμπόριο αναπνευστικών συσκευών δυτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.06 Χονδρικό 
εμπόριο ανεμόπτερων 
και αιωρόπλανων

Χονδρικό εμπόριο ανεμόπτερων και αιωρόπλανων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.07 Χονδρικό 
εμπόριο ανταλλακτικών 
ειδών για ποδήλατα

Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ειδών για ποδήλατα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.08 Χονδρικό 
εμπόριο δερμάτινων 
συνόλων για 
μοτοσικλέτες

Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων συνόλων για μοτοσικλέτες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.09 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών και 
εξοπλισμού 
γυμναστικής ή 
αθλητισμού

Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.10 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών κυνηγιού 
(περιλαμβανομένων και 
των όπλων κυνηγιού) 
και παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο ειδών κυνηγιού (περιλαμβανομένων και των 
όπλων κυνηγιού) και παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.11 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
υποβρύχιας αλιείας και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.12 Χονδρικό 
εμπόριο εξωλέμβιων 
κινητήρων για 
προώθηση

Χονδρικό εμπόριο εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.13 Χονδρικό 
εμπόριο ιστιοφόρων για 
αναψυχή ή αθλητισμό

Χονδρικό εμπόριο ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισμό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.14 Χονδρικό 
εμπόριο ιστίων για 
σκάφη, ιστιοσανίδες ή 
ιστιοφόρα οχήματα, 
άλλων σκηνών και 
ειδών κατασκήνωσης

Χονδρικό εμπόριο ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα 
οχήματα, άλλων σκηνών και ειδών κατασκήνωσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.15 Χονδρικό 
εμπόριο καλαμιών 
ψαρέματος, άλλων 
συνέργων ψαρέματος 
με πετονιά, ειδών 
κυνηγιού ή ψαρέματος 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέργων 
ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.16 Χονδρικό 
εμπόριο μαστιγίων, 
μαστιγίων ιππασίας και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο μαστιγίων, μαστιγίων ιππασίας και παρόμοιων 
ειδών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.17 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων 
ποδηλάτων και άλλων 
δίτροχων, χωρίς 
κινητήρα

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων ποδηλάτων και άλλων 
δίτροχων, χωρίς κινητήρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.18 Χονδρικό 
εμπόριο μπαλονιών Χονδρικό εμπόριο μπαλονιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.19 Χονδρικό 
εμπόριο μποτών του 
σκι και υποδημάτων 
χιονοπορείας

Χονδρικό εμπόριο μποτών του σκι και υποδημάτων χιονοπορείας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.20 Χονδρικό 
εμπόριο ναυτιλιακών 
ειδών, από αυτά που 
χρησιμοποιούνται 
κυρίως στην 
ερασιτεχνική ναυτιλία

Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.21 Χονδρικό 
εμπόριο ξύλινων ή 
πλαστικών λέμβων, για 
αναψυχή ή αθλητισμό

Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων, για αναψυχή ή 
αθλητισμό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.22 Χονδρικό 
εμπόριο παιχνιδιών 
θάλασσας και 
παρόμοιων ειδών 
αναψυχής

Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών θάλασσας και παρόμοιων ειδών 
αναψυχής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.23 Χονδρικό 
εμπόριο πέδιλων για 
θαλάσσιο σκι, 
κυματοσανίδων, 
ιστιοσανίδων και άλλου 
εξοπλισμού για ναυτικά 
αθλήματα

Χονδρικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, 
ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.24 Χονδρικό 
εμπόριο ποδηλάτων και 
άλλων δίτροχων, χωρίς 
κινητήρα

Χονδρικό εμπόριο ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.25 Χονδρικό 
εμπόριο ποδηλάτων, 
ανταλλακτικών και 
εξαρτημάτων τους

Χονδρικό εμπόριο ποδηλάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.26 Χονδρικό 
εμπόριο σκηνών Χονδρικό εμπόριο σκηνών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.27 Χονδρικό 
εμπόριο σωσιβίων 
χιτώνων και σωσιβίων

Χονδρικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.28 Χονδρικό 
εμπόριο υπνόσακων Χονδρικό εμπόριο υπνόσακων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.29 Χονδρικό 
εμπόριο φουσκωτών 
σκαφών για αναψυχή ή 
αθλητισμό

Χονδρικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων καταναλωτικών 
αγαθών

46.49.33 Χονδρικό 
εμπόριο αθλητικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων)

46.49.33.30 Χονδρικό 
εμπόριο χιονοπέδιλων 
και άλλου εξοπλισμού 
για χιονοπέδιλα, 
παγοπέδιλα και 
τροχοπέδιλα, μερών 
τους

Χονδρικό εμπόριο χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για 
χιονοπέδιλα, παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, μερών τους

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και 
λογισμικού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού 
εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μονάδων αυτόματων 
μηχανών επεξεργασίας 
δεδομένων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.02 Χονδρικό 
εμπόριο αναλογικών ή 
υβριδικών μηχανών 
αυτόματης 
επεξεργασίας 
δεδομένων

Χονδρικό εμπόριο αναλογικών ή υβριδικών μηχανών αυτόματης 
επεξεργασίας δεδομένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο δισκετών, 
μαγνητικών ταινιών και 
άλλων δίσκων 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.04 Χονδρικό 
εμπόριο μαγνητικών ή 
οπτικών αναγνωστών

Χονδρικό εμπόριο μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.05 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων 
υπολογιστικών 
μηχανών

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.06 Χονδρικό 
εμπόριο μέσων 
επεξεργασίας και 
μεταφοράς δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται 
σε αυτόματες μηχανές 
επεξεργασίας 
δεδομένων

Χονδρικό εμπόριο μέσων επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας 
δεδομένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.07 Χονδρικό 
εμπόριο μονάδων 
εισόδου ή εξόδου, που 
περιέχουν ή όχι στο ίδιο 
περίβλημα μονάδες 
μνήμης

Χονδρικό εμπόριο μονάδων εισόδου ή εξόδου, που περιέχουν ή όχι 
στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.08 Χονδρικό 
εμπόριο μονάδων 
μνήμης

Χονδρικό εμπόριο μονάδων μνήμης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.09 Χονδρικό 
εμπόριο 
προγραμμάτων 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.10 Χονδρικό 
εμπόριο φορητών 
ψηφιακών αυτόματων 
μηχανών επεξεργασίας 
δεδομένων, βάρους <= 
10 kg, όπως αυτές των 
τύπων "laptops", 
"notebooks" και "sub-
notebooks"

Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων 
"laptops", "notebooks" και "sub-notebooks"
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.11 Χονδρικό 
εμπόριο ψηφιακών 
αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας 
δεδομένων

Χονδρικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας 
δεδομένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.51 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και 
λογισμικού

46.51.10.12 Χονδρικό 
εμπόριο ψηφιακών 
αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας 
δεδομένων που 
παρουσιάζονται υπό 
μορφή συστημάτων

Χονδρικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας 
δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακ
ού εξοπλισμού 
και εξαρτημάτων

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και εξαρτημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο δεκτών 
ραδιοτηλεφωνίας ή 
ραδιοτηλεγραφίας 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο δεκτών ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας 
π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο εξαρτημάτων 
και ανταλλακτικών 
κινητής τηλεφωνίας

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής 
τηλεφωνίας
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο λυχνιών 
τηλεόρασης, καθοδικών 
ακτίνων, λυχνιών για 
τηλεοπτικές μηχανές 
λήψης, άλλων λυχνιών 
μικροκυμάτων και 
καθοδικών ακτίνων

Χονδρικό εμπόριο λυχνιών τηλεόρασης, καθοδικών ακτίνων, 
λυχνιών για τηλεοπτικές μηχανές λήψης, άλλων λυχνιών 
μικροκυμάτων και καθοδικών ακτίνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
ηλεκτρικών 
τηλεφωνικών ή 
τηλεγραφικών 
συσκευών

Χονδρικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών 
συσκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο συσκευών 
εκπομπής για τη 
ραδιοτηλεφωνία, 
ραδιοτηλεγραφία, 
ραδιοτηλεοπτική 
μετάδοση

Χονδρικό εμπόριο συσκευών εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, 
ραδιοτηλεγραφία, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο συσκευών 
κινητής τηλεφωνίας και 
ανταλλακτικών τους

Χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών 
τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο συσκευών 
ραντάρ, 
ραδιοναυσιπλοΐας και 
ραδιοτηλεχειρισμού

Χονδρικό εμπόριο συσκευών ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας και 
ραδιοτηλεχειρισμού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο συσκευών 
τηλεομοιοτυπίας

Χονδρικό εμπόριο συσκευών τηλεομοιοτυπίας
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο τηλεφωνικών 
κέντρων, συμβατικών 
τηλεφώνων, 
θυροτηλέφωνων και 
λοιπού τηλεφωνικού 
εξοπλισμού

Χονδρικό εμπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, 
θυροτηλέφωνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.12 Χονδρικό 
εμπόριο άλλου 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.13 Χονδρικό 
εμπόριο κενών κασετών 
και δισκετών μουσικής 
και βίντεο, μαγνητικών 
και οπτικών δίσκων

Χονδρικό εμπόριο κενών κασετών και δισκετών μουσικής και 
βίντεο, μαγνητικών και οπτικών δίσκων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.13 Χονδρικό 
εμπόριο κενών κασετών 
και δισκετών μουσικής και 
βίντεο, μαγνητικών και 
οπτικών δίσκων

46.52.13.01 Χονδρικό 
εμπόριο άγραφων 
δίσκων γραμμόφωνου, 
βινύλιου και οπτικών 
δίσκων

Χονδρικό εμπόριο άγραφων δίσκων γραμμόφωνου, βινύλιου και 
οπτικών δίσκων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.13 Χονδρικό 
εμπόριο κενών κασετών 
και δισκετών μουσικής και 
βίντεο, μαγνητικών και 
οπτικών δίσκων

46.52.13.02 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- άγραφων 
βιντεοκασετών και 
κασετών 
μαγνητόφωνου και 
οπτικών δίσκων

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- άγραφων βιντεοκασετών και 
κασετών μαγνητόφωνου και οπτικών δίσκων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.5 Χονδρικό εμπόριο 
εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών 
συστημάτων

46.52 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.52.13 Χονδρικό 
εμπόριο κενών κασετών 
και δισκετών μουσικής και 
βίντεο, μαγνητικών και 
οπτικών δίσκων

46.52.13.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμένων 
άγραφων μέσων για 
ηχογραφήσεις ή 
παρόμοιες εγγραφές 
άλλων φαινομένων 
(εκτός από τις 
κινηματογραφικές 
ταινίες)

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων άγραφων μέσων για 
ηχογραφήσεις ή παρόμοιες εγγραφές άλλων φαινομένων (εκτός από 
τις κινηματογραφικές ταινίες)
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο 
γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών 
ελκυστήρων

Χονδρικό εμπόριο αγροτικών ελκυστήρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
γεωργικών μηχανών

Χονδρικό εμπόριο άλλων γεωργικών μηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο αμαξωμάτων 
για γεωργικούς και 
δασικούς ελκυστήρες

Χονδρικό εμπόριο αμαξωμάτων για γεωργικούς και δασικούς 
ελκυστήρες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο αρδευτικών 
συγκροτημάτων

Χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο αρμεκτικών 
μηχανών

Χονδρικό εμπόριο αρμεκτικών μηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο αρότρων και 
δισκοσβαρνών

Χονδρικό εμπόριο αρότρων και δισκοσβαρνών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων και 
εξαρτημάτων τους

Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο διασκορπιστών 
κοπριάς και διανομέων 
λιπασμάτων

Χονδρικό εμπόριο διασκορπιστών κοπριάς και διανομέων 
λιπασμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών από 
τύρφη

Χονδρικό εμπόριο ειδών από τύρφη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο εμβολοφόρων 
κινητήρων εσωτερικής 
καύσης, για αγροτικoύς 
και δασικούς 
ελκυστήρες

Χονδρικό εμπόριο εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, για 
αγροτικoύς και δασικούς ελκυστήρες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο θεριστικών και 
αλωνιστικών 
μηχανημάτων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο θεριστικών και αλωνιστικών μηχανημάτων 
π.δ.κ.α.
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.15 Χονδρικό 
εμπόριο κεραμικών 
ειδών που 
χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία και για τη 
μεταφορά ή τη 
συσκευασία αγαθών

Χονδρικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.17 Χονδρικό 
εμπόριο 
μεταχειρισμένων 
ελκυστήρων

Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ελκυστήρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.18 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για εκτόξευση, 
διασπορά ή ψεκασμό 
υγρών ή 
κονιοποιημένων 
προϊόντων για τη 
γεωργία

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή 
ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.19 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την παρασκευή 
ζωοτροφών, 
πτηνοτροφικών 
μηχανημάτων, 
επωαστήρων και 
αναθρεφτήρων 
πουλερικών

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την παρασκευή ζωοτροφών, 
πτηνοτροφικών μηχανημάτων, επωαστήρων και αναθρεφτήρων 
πουλερικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.20 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
σποράς, φύτευσης και 
μεταφύτευσης

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων σποράς, φύτευσης και 
μεταφύτευσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.21 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανικών 
γεωργικών εργαλείων, 
εκτός από αυτά της 
χειρός

Χονδρικό εμπόριο μηχανικών γεωργικών εργαλείων, εκτός από 
αυτά της χειρός

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.22 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανών 
δεματισμού άχυρου ή 
χορτονομής 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
συλλεκτικές-
συμπιεστικές μηχανές)

Χονδρικό εμπόριο μηχανών δεματισμού άχυρου ή χορτονομής 
(συμπεριλαμβάνονται οι συλλεκτικές-συμπιεστικές μηχανές)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.23 Χονδρικό 
εμπόριο 
ρυμουλκούμενων ή 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων που 
διαθέτουν συστήματα 
φόρτωσης ή 
εκφόρτωσης για 
γεωργικούς σκοπούς

Χονδρικό εμπόριο ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης για 
γεωργικούς σκοπούς

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.24 Χονδρικό 
εμπόριο σβαρνών 
(εκτός από τις 
δισκοσβάρνες), 
αναμοχλευτήρων, 
καλλιεργητικών 
μηχανών, σκαλιστηριών 
και τσαπών

Χονδρικό εμπόριο σβαρνών (εκτός από τις δισκοσβάρνες), 
αναμοχλευτήρων, καλλιεργητικών μηχανών, σκαλιστηριών και 
τσαπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.11 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών και 
δασοκομικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ελκυστήρων

46.61.11.25 Χονδρικό 
εμπόριο χορτοκοπτικών 
μηχανών 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
ράβδοι κοπής για 
συναρμολόγηση 
ελκυστήρων) π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο χορτοκοπτικών μηχανών (συμπεριλαμβάνονται οι 
ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση ελκυστήρων) π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό 
εμπόριο αγροτικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.12 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών σχετικών με 
το γρασίδι και τον κήπο

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 
σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.12 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών σχετικών με 
το γρασίδι και τον κήπο

46.61.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο διασκορπιστών 
κοπριάς και διανομέων 
λιπασμάτων, για το 
γρασίδι και τον κήπο

Χονδρικό εμπόριο διασκορπιστών κοπριάς και διανομέων 
λιπασμάτων, για το γρασίδι και τον κήπο
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.12 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών σχετικών με 
το γρασίδι και τον κήπο

46.61.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών από 
τύρφη, για το γρασίδι 
και τον κήπο

Χονδρικό εμπόριο ειδών από τύρφη, για το γρασίδι και τον κήπο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.12 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών σχετικών με 
το γρασίδι και τον κήπο

46.61.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο ελκυστήρων 
οδηγούμενων από 
πεζούς, για το γρασίδι 
και τον κήπο

Χονδρικό εμπόριο ελκυστήρων οδηγούμενων από πεζούς, για το 
γρασίδι και τον κήπο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.12 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών σχετικών με 
το γρασίδι και τον κήπο

46.61.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για εκτόξευση, 
διασπορά ή ψεκασμό 
υγρών ή 
κονιοποιημένων 
προϊόντων για την 
κηπουρική

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή 
ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για την κηπουρική

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.12 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών σχετικών με 
το γρασίδι και τον κήπο

46.61.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
π.δ.κ.α., στρωτήρων, 
για χορτοτάπητες ή 
αθλητικά γήπεδα

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων π.δ.κ.α., στρωτήρων, για 
χορτοτάπητες ή αθλητικά γήπεδα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.12 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών σχετικών με 
το γρασίδι και τον κήπο

46.61.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο σβαρνών 
(εκτός από τις 
δισκοσβάρνες), 
αναμοχλευτήρων, 
καλλιεργητικών 
μηχανών, σκαλιστηριών 
και τσαπών, για το 
γρασίδι και τον κήπο

Χονδρικό εμπόριο σβαρνών (εκτός από τις δισκοσβάρνες), 
αναμοχλευτήρων, καλλιεργητικών μηχανών, σκαλιστηριών και 
τσαπών, για το γρασίδι και τον κήπο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο 
αγροτικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.61.12 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών σχετικών με 
το γρασίδι και τον κήπο

46.61.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο χορτοκοπτικών 
μηχανών για 
χλοοτάπητες, πάρκα ή 
αθλητικά γήπεδα

Χονδρικό εμπόριο χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα 
ή αθλητικά γήπεδα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών για την 
κατεργασία ξυλείας

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία ξυλείας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.11 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία ξυλείας

46.62.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών για 
την κατεργασία ξύλου, 
φελλού, κόκαλου, 
σκληρού ελαστικού, 
σκληρού πλαστικού ή 
παρόμοιων σκληρών 
υλικών

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία ξύλου, 
φελλού, κόκαλου, σκληρού ελαστικού, σκληρού πλαστικού ή 
παρόμοιων σκληρών υλικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών για την 
κατεργασία μετάλλων

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία 
μετάλλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλων

46.62.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών για 
εξομάλυνση 
επιφανειών, για 
ακόνισμα, τρόχισμα, 
πλάνισμα, πριόνισμα, 
κοπή ή άλλες εργασίες 
τελειώματος σε μέταλλα

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, 
για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες 
εργασίες τελειώματος σε μέταλλα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλων

46.62.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών για 
κατεργασία 
οποιουδήποτε υλικού 
με αφαίρεση ύλης, με 
λέιζερ, με υπέρηχους 
και παρόμοιες 
μεθόδους

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για κατεργασία οποιουδήποτε 
υλικού με αφαίρεση ύλης, με λέιζερ, με υπέρηχους και παρόμοιες 
μεθόδους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλων

46.62.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών για τη 
διάτρηση, τη διάνοιξη 
οπών ή το φρεζάρισμα 
μετάλλων

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για τη διάτρηση, τη διάνοιξη 
οπών ή το φρεζάρισμα μετάλλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλων

46.62.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών 
π.δ.κ.α. για την 
κατεργασία μετάλλου, 
περιτετηγμένων 
μεταλλικών καρβιδίων ή 
κεραμομετάλλων, χωρίς 
αφαίρεση υλικού

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών π.δ.κ.α. για την κατεργασία 
μετάλλου, περιτετηγμένων μεταλλικών καρβιδίων ή 
κεραμομετάλλων, χωρίς αφαίρεση υλικού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλων

46.62.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων για 
μαλακή συγκόλληση, 
σκληρή συγκόλληση και 
θερμοσυγκόλληση, 
μηχανών και συσκευών 
για επιφανειακή βαφή 
και θερμό ψεκασμό, όχι 
χειρός

Χονδρικό εμπόριο εργαλείων για μαλακή συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση και θερμοσυγκόλληση, μηχανών και συσκευών για 
επιφανειακή βαφή και θερμό ψεκασμό, όχι χειρός

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλων

46.62.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο μερών άλλων 
εργαλειομηχανών

Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων εργαλειομηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλων

46.62.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων για 
εργαλειομηχανές 
κατεργασίας μετάλλου

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές 
κατεργασίας μετάλλου
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλων

46.62.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο 
μηχανουργείων, 
μηχανών σταθερής 
θέσης και μηχανών 
πολλαπλών θέσεων, 
για την κατεργασία 
μετάλλου

Χονδρικό εμπόριο μηχανουργείων, μηχανών σταθερής θέσης και 
μηχανών πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία μετάλλου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλων

46.62.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανών για 
κάμψη, δίπλωση, 
ίσιωμα ή 
επιπεδοποίηση 
μετάλλου

Χονδρικό εμπόριο μηχανών για κάμψη, δίπλωση, ίσιωμα ή 
επιπεδοποίηση μετάλλου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλων

46.62.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανών και 
σφυριών για 
σφυρηλασία ή 
ανισόπαχη τύπωση, 
υδραυλικών πρεσών 
και πρεσών για την 
κατεργασία μετάλλων

Χονδρικό εμπόριο μηχανών και σφυριών για σφυρηλασία ή 
ανισόπαχη τύπωση, υδραυλικών πρεσών και πρεσών για την 
κατεργασία μετάλλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.12 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία 
μετάλλων

46.62.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο τόρνων για 
αφαίρεση μετάλλου

Χονδρικό εμπόριο τόρνων για αφαίρεση μετάλλου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.19 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών για την 
κατεργασία άλλων 
υλικών

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία άλλων 
υλικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.19 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία άλλων 
υλικών

46.62.19.01 Χονδρικό 
εμπόριο διαφόρων 
ειδικών 
προσαρτημάτων για 
εργαλειομηχανές

Χονδρικό εμπόριο διαφόρων ειδικών προσαρτημάτων για 
εργαλειομηχανές
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.19 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία άλλων 
υλικών

46.62.19.02 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών για 
την κατεργασία λίθων, 
κεραμικών, 
σκυροδέματος ή 
παρόμοιων ορυκτών 
υλικών για την ψυχρή 
κατεργασία του γυαλιού

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων, 
κεραμικών, σκυροδέματος ή παρόμοιων ορυκτών υλικών για την 
ψυχρή κατεργασία του γυαλιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.19 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία άλλων 
υλικών

46.62.19.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειοφορέων και 
αυτοανοιγόμενων 
συρματωτήρων

Χονδρικό εμπόριο εργαλειοφορέων και αυτοανοιγόμενων 
συρματωτήρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.62 Χονδρικό 
εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο 
εργαλειομηχανών

46.62.19 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλειομηχανών 
για την κατεργασία άλλων 
υλικών

46.62.19.04 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτρομηχανικών 
εργαλείων χειρός, με 
ενσωματωμένο 
ηλεκτρικό κινητήρα 
(εκτός από κλαδευτικές 
ψαλίδες φρακτών, 
ψαλίδες κοπής 
χλοοτάπητα, μηχανές 
κοπής των άκρων της 
χλόης)

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με 
ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός από κλαδευτικές ψαλίδες 
φρακτών, ψαλίδες κοπής χλοοτάπητα, μηχανές κοπής των άκρων 
της χλόης)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο 
μηχανημάτων για 
την 
κλωστοϋφαντουρ
γική βιομηχανία, 
και χονδρικό 
εμπόριο 
ραπτομηχανών 
και 
πλεκτομηχανών

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό 
εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο 
μηχανημάτων για 
την 
κλωστοϋφαντουργι
κή βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10.01 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων μηχανών 
ύφανσης και κλώσης

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανών ύφανσης και 
κλώσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10.02 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
μηχανημάτων για άλλη 
παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και ειδών 
ένδυσης και για την 
κατεργασία δερμάτων

Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων για άλλη παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης και για την 
κατεργασία δερμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για κατεργασία 
προβιών ή δερμάτων ή 
για την κατασκευή ή 
επισκευή υποδημάτων 
και άλλων ειδών

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για κατεργασία προβιών ή 
δερμάτων ή για την κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων και άλλων 
ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10.04 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την πλύση, τον 
καθαρισμό, το στύψιμο, 
το σιδέρωμα, το 
πρεσάρισμα, τη βαφή, 
την αναπήνιση 
(ξετυλιγάδιασμα) και 
παρόμοιες εργασίες 
υφαντουργικού νήματος 
και υφασμάτων, 
μηχανημάτων για 
φινίρισμα του 
πιλήματος (τσόχας)

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την πλύση, τον καθαρισμό, το 
στύψιμο, το σιδέρωμα, το πρεσάρισμα, τη βαφή, την αναπήνιση 
(ξετυλιγάδιασμα) και παρόμοιες εργασίες υφαντουργικού νήματος 
και υφασμάτων, μηχανημάτων για φινίρισμα του πιλήματος (τσόχας)
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10.05 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
υποδηματοποιίας και 
εξαρτημάτων τους

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων υποδηματοποιίας και εξαρτημάτων 
τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10.06 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανών 
κλώσης 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, μηχανών 
διπλώματος ή 
στριψίματος 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, μηχανών 
περιέλιξης ή 
αναπήνισης 
(ξετυλιγαδιάσματος) 
κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο μηχανών κλώσης κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, μηχανών διπλώματος ή στριψίματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μηχανών περιέλιξης ή 
αναπήνισης (ξετυλιγαδιάσματος) κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10.07 Χονδρικό 
εμπόριο 
πλεκτομηχανών

Χονδρικό εμπόριο πλεκτομηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10.08 Χονδρικό 
εμπόριο 
πλεκτομηχανών, 
ραπτομηχανών και 
παρόμοιων μηχανών, 
μηχανών κατασκευής 
θυσάνων

Χονδρικό εμπόριο πλεκτομηχανών, ραπτομηχανών και παρόμοιων 
μηχανών, μηχανών κατασκευής θυσάνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10.09 Χονδρικό 
εμπόριο ραπτομηχανών 
οικιακού τύπου

Χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών οικιακού τύπου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10.10 Χονδρικό 
εμπόριο 
ραπτομηχανών, εκτός 
των ραπτομηχανών για 
βιβλία και των οικιακών 
ραπτομηχανών

Χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών, εκτός των ραπτομηχανών για 
βιβλία και των οικιακών ραπτομηχανών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο 
μηχανημάτων για την 
κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία, καθώς και 
ραπτομηχανών και 
πλεκτομηχανών

46.64.10.11 Χονδρικό 
εμπόριο υφαντικών 
μηχανών

Χονδρικό εμπόριο υφαντικών μηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.1 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.1 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.10 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων γραφείου

46.65.10 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων γραφείου

46.65.10.01 Χονδρικό 
εμπόριο θωρακισμένων 
ή ενισχυμένων 
θησαυροφυλάκιων, 
χρηματοκιβώτιων και 
πορτών από βασικά 
μέταλλα

Χονδρικό εμπόριο θωρακισμένων ή ενισχυμένων 
θησαυροφυλάκιων, χρηματοκιβώτιων και πορτών από βασικά 
μέταλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων γραφείου

46.65.10 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων γραφείου

46.65.10.02 Χονδρικό 
εμπόριο καθισμάτων, 
κυρίως με μεταλλικό 
σκελετό, για γραφεία

Χονδρικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με μεταλλικό σκελετό, για 
γραφεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων γραφείου

46.65.10 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων γραφείου

46.65.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο καθισμάτων, 
κυρίως με ξύλινο 
σκελετό, για γραφεία

Χονδρικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με ξύλινο σκελετό, για 
γραφεία

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων γραφείου

46.65.10 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων γραφείου

46.65.10.04 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- επίπλων και 
μικροεπίπλων, για 
γραφεία

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων, 
για γραφεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων γραφείου

46.65.10 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων γραφείου

46.65.10.05 Χονδρικό 
εμπόριο μεταλλικών 
επίπλων, που 
χρησιμοποιούνται σε 
γραφεία

Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε 
γραφεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων γραφείου

46.65.10 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων γραφείου

46.65.10.06 Χονδρικό 
εμπόριο ξύλινων 
επίπλων για 
καταστήματα

Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων για καταστήματα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων γραφείου

46.65.10 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων γραφείου

46.65.10.07 Χονδρικό 
εμπόριο ξύλινων 
επίπλων, που 
χρησιμοποιούνται σε 
γραφεία

Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε 
γραφεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων γραφείου

46.65.10 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων γραφείου

46.65.10.08 Χονδρικό 
εμπόριο πορτών 
ασφαλείας

Χονδρικό εμπόριο πορτών ασφαλείας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.65 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων 
γραφείου

46.65.1 Χονδρικό εμπόριο 
επίπλων γραφείου

46.65.10 Χονδρικό 
εμπόριο επίπλων γραφείου

46.65.10.09 Χονδρικό 
εμπόριο 
χρηματοκιβώτιων

Χονδρικό εμπόριο χρηματοκιβώτιων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού 
γραφείου

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού 
γραφείου

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού 
γραφείου

46.66.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 
γραφείων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου

46.66.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 
γραφείων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου

46.66.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
γραφομηχανών

Χονδρικό εμπόριο άλλων γραφομηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου

46.66.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών γραφείου

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου

46.66.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
αριθμομηχανών και 
λογιστικών μηχανών, 
ταμιακών και 
παρόμοιων μηχανών, 
που φέρουν 
υπολογιστική διάταξη

Χονδρικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, 
ταμιακών και παρόμοιων μηχανών, που φέρουν υπολογιστική 
διάταξη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου

46.66.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10.04 Χονδρικό 
εμπόριο αυτόματων 
γραφομηχανών και 
μηχανών επεξεργασίας 
κειμένου

Χονδρικό εμπόριο αυτόματων γραφομηχανών και μηχανών 
επεξεργασίας κειμένου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου

46.66.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10.05 Χονδρικό 
εμπόριο εκτυπωτικών 
μηχανημάτων offset, 
τύπου γραφείου, που 
τροφοδοτούνται με 
φύλλα χαρτιού

Χονδρικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, τύπου 
γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου

46.66.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10.06 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
ταμιακών μηχανών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου

46.66.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10.07 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων άλλων 
μηχανών γραφείου

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων άλλων μηχανών 
γραφείου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου

46.66.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10.08 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων 
γραφομηχανών και 
αριθμομηχανών

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων γραφομηχανών και 
αριθμομηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου

46.66.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10.09 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων 
φωτοαντιγραφικών 
συσκευών

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτοαντιγραφικών 
συσκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.66 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανών και 
εξοπλισμού γραφείου

46.66.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείων

46.66.10.10 Χονδρικό 
εμπόριο 
φωτοαντιγραφικών 
συσκευών με οπτικό 
σύστημα ή με επαφή 
και θερμοαντιγραφικών 
συσκευών

Χονδρικό εμπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα 
ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από 
τα μηχανοκίνητα 
οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο αεροπλάνων 
και άλλων αεροσκαφών 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο αεροπλάνων και άλλων αεροσκαφών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο αλιευτικών 
σκαφών, πλοίων 
εργοστάσιων και άλλων 
σκαφών για την 
κατεργασία ή τη 
συντήρηση αλιευτικών 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο αλιευτικών σκαφών, πλοίων εργοστάσιων και 
άλλων σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών 
προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλου 
εξοπλισμού μεταφορών 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων μερών 
αεροσκαφών και 
διαστημικών οχημάτων

Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών αεροσκαφών και διαστημικών 
οχημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
πλωτών κατασκευών

Χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο ανταλλακτικών 
μηχανών πλοίων

Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο 
αυτοκινούμενων 
σιδηροδρομικών ή 
τροχιοδρομικών 
αυτοκινηταμαξών, 
σκευοφόρων (εκτός 
των οχημάτων 
συντήρησης ή 
επισκευής)

Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών ή 
τροχιοδρομικών αυτοκινηταμαξών, σκευοφόρων (εκτός των 
οχημάτων συντήρησης ή επισκευής)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο βυθοκόρων, 
πλοίων-φάρων, 
πυροσβεστικών 
πλοίων, πλωτών 
γερανών, άλλων 
σκαφών

Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών 
πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων σκαφών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο 
δεξαμενόπλοιων

Χονδρικό εμπόριο δεξαμενόπλοιων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.10 Χονδρικό 
εμπόριο ελικόπτερων Χονδρικό εμπόριο ελικόπτερων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο ελίκων πλοίων 
και των πτερυγίων τους

Χονδρικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
εμπορευματοκιβώτιων, 
ειδικά σχεδιασμένων 
για να μεταφέρονται 
από ένα ή περισσότερα 
μεταφορικά μέσα

Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για 
να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικού 
εξοπλισμού φωτισμού ή 
σηματοδότησης, 
υαλοκαθαριστήρων, 
ηλεκτρικών διατάξεων 
για τη διάλυση του 
πάγου και του αχνού 
για πλοία, αεροσκάφη 
και μηχανές τραίνου

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικού εξοπλισμού φωτισμού ή 
σηματοδότησης, υαλοκαθαριστήρων, ηλεκτρικών διατάξεων για τη 
διάλυση του πάγου και του αχνού για πλοία, αεροσκάφη και μηχανές 
τραίνου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο κινητήρων 
αεροσκαφών και μερών 
τους

Χονδρικό εμπόριο κινητήρων αεροσκαφών και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.15 Χονδρικό 
εμπόριο κινητήρων 
αντίδρασης (εκτός των 
στροβιλοκινητήρων)

Χονδρικό εμπόριο κινητήρων αντίδρασης (εκτός των 
στροβιλοκινητήρων)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.16 Χονδρικό 
εμπόριο κινητήρων για 
θαλάσσια προώθηση, 
κινητήρων για 
σιδηροδρομική έλξη

Χονδρικό εμπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, κινητήρων 
για σιδηροδρομική έλξη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.17 Χονδρικό 
εμπόριο 
κρουαζιερόπλοιων, 
πορθμείων και 
παρόμοιων σκαφών, 
ειδικά σχεδιασμένων 
για τη μεταφορά 
επιβατών

Χονδρικό εμπόριο κρουαζιερόπλοιων, πορθμείων και παρόμοιων 
σκαφών, ειδικά σχεδιασμένων για τη μεταφορά επιβατών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.18 Χονδρικό 
εμπόριο μερών άλλου 
ηλεκτρικού εξοπλισμού 
π.δ.κ.α. για πλοία, 
αεροσκάφη και μηχανές 
τραίνου

Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. για 
πλοία, αεροσκάφη και μηχανές τραίνου
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.19 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
στροβιλοκινητήρων και 
ελικοστροβιλοκινητήρω
ν

Χονδρικό εμπόριο μερών στροβιλοκινητήρων και 
ελικοστροβιλοκινητήρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.20 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανισμού 
καθαίρεσης 
αεροσκάφους, 
ανασχετικών οργάνων 
ή παρόμοιων 
μηχανισμών, συσκευών 
εδάφους για την 
εκπαίδευση στην πτήση 
και μερών τους

Χονδρικό εμπόριο μηχανισμού καθαίρεσης αεροσκάφους, 
ανασχετικών οργάνων ή παρόμοιων μηχανισμών, συσκευών 
εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.21 Χονδρικό 
εμπόριο ναυτιλιακών 
ειδών, από αυτά που 
χρησιμοποιούνται 
ειδικά στην 
επαγγελματική ναυτιλία

Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που 
χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.22 Χονδρικό 
εμπόριο 
ντιζελοηλεκτρικών 
μηχανών

Χονδρικό εμπόριο ντιζελοηλεκτρικών μηχανών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.23 Χονδρικό 
εμπόριο ξύλινων ή 
πλαστικών λέμβων, όχι 
για αναψυχή ή 
αθλητισμό

Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων, όχι για αναψυχή ή 
αθλητισμό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.24 Χονδρικό 
εμπόριο πλοίων - 
ψυγείων

Χονδρικό εμπόριο πλοίων - ψυγείων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.25 Χονδρικό 
εμπόριο ρολογιών για 
τους πίνακες των 
οργάνων ελέγχου και 
ρολογιών παρόμοιου 
τύπου για πλοία και 
αεροσκάφη (και για 
αθλητικές χρήσεις)

Χονδρικό εμπόριο ρολογιών για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου 
και ρολογιών παρόμοιου τύπου για πλοία και αεροσκάφη (και για 
αθλητικές χρήσεις)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.26 Χονδρικό 
εμπόριο ρυμουλκών και 
προωθητικών πλοίων

Χονδρικό εμπόριο ρυμουλκών και προωθητικών πλοίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.27 Χονδρικό 
εμπόριο 
σιδηροδρομικών ή 
τροχιοδρομικών 
επιβατικών 
αυτοκινηταμαξών, μη 
αυτοκινούμενων, 
σκευοφόρων και άλλων 
οχημάτων ειδικής 
χρήσης

Χονδρικό εμπόριο σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών επιβατικών 
αυτοκινηταμαξών, μη αυτοκινούμενων, σκευοφόρων και άλλων 
οχημάτων ειδικής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.28 Χονδρικό 
εμπόριο 
σιδηροδρομικών ή 
τροχιοδρομικών 
σκευοφόρων και 
βαγονιών για τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων, μη 
αυτοκινούμενων

Χονδρικό εμπόριο σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών σκευοφόρων 
και βαγονιών για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μη αυτοκινούμενων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.29 Χονδρικό 
εμπόριο 
σιδηροδρομικών 
μηχανών, εφοδιοφόρων

Χονδρικό εμπόριο σιδηροδρομικών μηχανών, εφοδιοφόρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.30 Χονδρικό 
εμπόριο σκαφών για τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων καθώς 
και για τη μεταφορά και 
επιβατών και 
εμπορευμάτων

Χονδρικό εμπόριο σκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων καθώς 
και για τη μεταφορά και επιβατών και εμπορευμάτων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.31 Χονδρικό 
εμπόριο σκαφών και 
άλλων πλωτών 
κατασκευών προς 
διάλυση

Χονδρικό εμπόριο σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς 
διάλυση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.11 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
μεταφορών, εκτός από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα, τις 
μοτοσικλέτες και τα 
ποδήλατα

46.69.11.32 Χονδρικό 
εμπόριο 
στροβιλοκινητήρων και 
ελικοστροβιλοκινητήρω
ν

Χονδρικό εμπόριο στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών 
που σχετίζονται με 
μηχανήματα και είδη 
εξοπλισμού

Χονδρικό εμπόριο προμηθειών που σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο αγκίστρων, 
κοπιτσών και πορπών 
και παρόμοιων ειδών, 
από βασικά μέταλλα

Χονδρικό εμπόριο αγκίστρων, κοπιτσών και πορπών και παρόμοιων 
ειδών, από βασικά μέταλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων αξόνων 
μετάδοσης της κίνησης

Χονδρικό εμπόριο άλλων αξόνων μετάδοσης της κίνησης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
από βουλκανισμένο 
ελαστικό π.δ.κ.α., 
σκληρού ελαστικού σε 
όλες τις μορφές και είδη 
του

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό 
π.δ.κ.α., σκληρού ελαστικού σε όλες τις μορφές και είδη του

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο ανθρώπινων 
μαλλιών, ακατέργαστων

Χονδρικό εμπόριο ανθρώπινων μαλλιών, ακατέργαστων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο γυάλινων 
περιβλημάτων για 
φιάλες κενού ή άλλα 
σκεύη κενού

Χονδρικό εμπόριο γυάλινων περιβλημάτων για φιάλες κενού ή άλλα 
σκεύη κενού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο ένσφαιρων 
τριβέων και 
κυλινδροτριβέων

Χονδρικό εμπόριο ένσφαιρων τριβέων και κυλινδροτριβέων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο εξαρτημάτων 
για έπιπλα, αμαξώματα 
ή παρόμοια είδη από 
πλαστικές ύλες

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια 
είδη από πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο ιμάντων 
μεταφοράς ή μετάδοσης 
της κίνησης, από 
βουλκανισμένο 
ελαστικό

Χονδρικό εμπόριο ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, 
από βουλκανισμένο ελαστικό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο κεραμικών 
ειδών για 
εργαστηριακή, χημική ή 
άλλες τεχνικές χρήσεις, 
από πορσελάνη

Χονδρικό εμπόριο κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή 
άλλες τεχνικές χρήσεις, από πορσελάνη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο κεραμικών 
ειδών για 
εργαστηριακή, χημική ή 
άλλες τεχνικές χρήσεις, 
εκτός από πορσελάνη

Χονδρικό εμπόριο κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή 
άλλες τεχνικές χρήσεις, εκτός από πορσελάνη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.12 Χονδρικό 
εμπόριο λεπίδων για 
πριόνια κάθε είδους

Χονδρικό εμπόριο λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.13 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
μηχανών ή τροχαίου 
εξοπλισμού 
σιδηροδρόμων ή 
τροχιοδρόμων, 
μηχανικού εξοπλισμού 
ελέγχου της 
κυκλοφορίας

Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανών ή τροχαίου εξοπλισμού 
σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων, μηχανικού εξοπλισμού ελέγχου της 
κυκλοφορίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.14 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρεμβυσμάτων από 
μεταλλικά ελάσματα, όχι 
για οχήματα

Χονδρικό εμπόριο παρεμβυσμάτων από μεταλλικά ελάσματα, όχι για 
οχήματα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.15 Χονδρικό 
εμπόριο σύρματος, 
ράβδων, σωλήνων, 
πλακών, ηλεκτροδίων, 
με επικάλυψη ή με 
πυρήνα από 
συλλίπασμα (flux)

Χονδρικό εμπόριο σύρματος, ράβδων, σωλήνων, πλακών, 
ηλεκτροδίων, με επικάλυψη ή με πυρήνα από συλλίπασμα (flux)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.17 Χονδρικό 
εμπόριο τυπογραφικών 
πλακών ή κυλίνδρων 
και άλλων εγχάρακτων 
μέσων που 
χρησιμοποιούνται στην 
τυπογραφία

Χονδρικό εμπόριο τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων 
εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.12 Χονδρικό 
εμπόριο προμηθειών που 
σχετίζονται με μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού

46.69.12.18 Χονδρικό 
εμπόριο φιτιλιών, 
προνημάτων και 
νημάτων και κομμένων 
κλώνων από γυάλινες 
ίνες, για 
τηλεπικοινωνιακή 
χρήση

Χονδρικό εμπόριο φιτιλιών, προνημάτων και νημάτων και κομμένων 
κλώνων από γυάλινες ίνες, για τηλεπικοινωνιακή χρήση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.13 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων

Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.13 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

46.69.13.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
γρύλων, βαρούλκων, 
που χρησιμοποιούνται 
για ανύψωση οχημάτων

Χονδρικό εμπόριο άλλων γρύλων, βαρούλκων, που 
χρησιμοποιούνται για ανύψωση οχημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.13 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

46.69.13.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων 
ανύψωσης, 
μετακίνησης, φόρτωσης 
ή εκφόρτωσης

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.13 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

46.69.13.03 Χονδρικό 
εμπόριο ανελκυστήρων, 
καδοφόρων 
βαρούλκων, 
κυλιόμενων σκαλών και 
κυλιόμενων διαδρόμων

Χονδρικό εμπόριο ανελκυστήρων, καδοφόρων βαρούλκων, 
κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.13 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

46.69.13.04 Χονδρικό 
εμπόριο ανταλλακτικών 
και εξαρτημάτων 
ανελκυστήρων

Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανελκυστήρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.13 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

46.69.13.05 Χονδρικό 
εμπόριο ανυψωτήρων 
και ιμάντων μεταφοράς 
συνεχούς λειτουργίας, 
που λειτουργούν με 
πεπιεσμένο αέρα, για 
προϊόντα ή υλικά

Χονδρικό εμπόριο ανυψωτήρων και ιμάντων μεταφοράς συνεχούς 
λειτουργίας, που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα, για προϊόντα ή 
υλικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.13 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

46.69.13.06 Χονδρικό 
εμπόριο κάδων, 
φτυαριών, αρπαγών και 
λαβών για γερανούς, 
εκσκαφείς και παρόμοια 
οχήματα

Χονδρικό εμπόριο κάδων, φτυαριών, αρπαγών και λαβών για 
γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια οχήματα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.13 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

46.69.13.07 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
εξοπλισμού ανύψωσης 
και μετακίνησης υλικών

Χονδρικό εμπόριο μερών εξοπλισμού ανύψωσης και μετακίνησης 
υλικών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.13 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

46.69.13.08 Χονδρικό 
εμπόριο περονοφόρων 
ανυψωτικών οχημάτων, 
άλλων οχημάτων 
κατασκευών, 
ελκυστήρων των τύπων 
που χρησιμοποιούνται 
σε αποβάθρες 
σιδηροδρομικών 
σταθμών

Χονδρικό εμπόριο περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, άλλων 
οχημάτων κατασκευών, ελκυστήρων των τύπων που 
χρησιμοποιούνται σε αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.13 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

46.69.13.09 Χονδρικό 
εμπόριο πολύσπαστων, 
βαρούλκων, άλλων 
βιντσιών και εργατών 
(μποτζεργατών)

Χονδρικό εμπόριο πολύσπαστων, βαρούλκων, άλλων βιντσιών και 
εργατών (μποτζεργατών)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.13 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων

46.69.13.10 Χονδρικό 
εμπόριο φορτωτήρων, 
γερανών, κινητών 
ανυψωτικών πλαισίων, 
γερανογεφυρών και 
γερανοφόρων 
οχημάτων κατασκευών

Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών 
πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων 
κατασκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για τη βιομηχανία 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.01 Χονδρικό 
εμπόριο 
γαλακτοκομικών 
μηχανημάτων

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών μηχανημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.02 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
εξοπλισμού 
κρεοπωλείων

Χονδρικό εμπόριο ειδών εξοπλισμού κρεοπωλείων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
επαγγελματικών 
ηλεκτρικών συσκευών 
ή συσκευών υγραέριου, 
για την παραγωγή 
τροφίμων και ποτών, 
ζαχαροπλαστείων, 
εστιατορίων και 
παρόμοιων 
επιχειρήσεων

Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή 
συσκευών υγραέριου, για την παραγωγή τροφίμων και ποτών, 
ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόμοιων επιχειρήσεων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.04 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
αρμεκτικών μηχανών 
και γαλακτοκομικών 
μηχανημάτων, μερών 
μηχανημάτων για την 
επεξεργασία ποτών

Χονδρικό εμπόριο μερών αρμεκτικών μηχανών και γαλακτοκομικών 
μηχανημάτων, μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία ποτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.05 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
μηχανημάτων για την 
επεξεργασία καπνού

Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.06 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
μηχανημάτων για την 
επεξεργασία τροφίμων

Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία 
τροφίμων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.07 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
πλυντηρίων πιάτων 
επαγγελματικών και 
μηχανών καθαρισμού, 
γεμίσματος, 
συσκευασίας και 
περιτυλίγματος

Χονδρικό εμπόριο μερών πλυντηρίων πιάτων επαγγελματικών και 
μηχανών καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας και περιτυλίγματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.08 Χονδρικό 
εμπόριο μη ηλεκτρικών 
φούρνων αρτοποιίας, 
ξηραντήρων γεωργικών 
προϊόντων, μη οικιακού 
εξοπλισμού για 
μαγείρεμα ή ζέσταμα 
φαγητού

Χονδρικό εμπόριο μη ηλεκτρικών φούρνων αρτοποιίας, ξηραντήρων 
γεωργικών προϊόντων, μη οικιακού εξοπλισμού για μαγείρεμα ή 
ζέσταμα φαγητού

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.09 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
αποκορύφωσης 
γάλακτος 
(κορυφολόγων)

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων αποκορύφωσης γάλακτος 
(κορυφολόγων)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την άλεση ή την 
κατεργασία 
δημητριακών ή 
οσπρίων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την άλεση ή την κατεργασία 
δημητριακών ή οσπρίων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.11 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για την προετοιμασία 
και παρασκευή του 
καπνού π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την προετοιμασία και 
παρασκευή του καπνού π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.12 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
καθαρισμού, 
γεμίσματος, 
συσκευασίας ή 
περιτυλίγματος φιαλών 
ή άλλων δοχείων, για τη 
βιομηχανία τροφίμων 
και ποτών

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, 
συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων, για τη 
βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.13 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
π.δ.κ.α. για τη 
βιομηχανική 
προετοιμασία ή 
παρασκευή τροφίμων ή 
ποτών 
(συμπεριλαμβάνονται 
και τα λίπη ή έλαια)

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων π.δ.κ.α. για τη βιομηχανική 
προετοιμασία ή παρασκευή τροφίμων ή ποτών 
(συμπεριλαμβάνονται και τα λίπη ή έλαια)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
που χρησιμοποιούνται 
στην παρασκευή 
κρασιού, μηλίτη, 
φρουτοχυμών και 
παρόμοιων ποτών

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην 
παρασκευή κρασιού, μηλίτη, φρουτοχυμών και παρόμοιων ποτών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.14 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων για 
τη βιομηχανία τροφίμων, 
ποτών και καπνού

46.69.14.15 Χονδρικό 
εμπόριο πλυντηρίων 
πιάτων, 
επαγγελματικού τύπου

Χονδρικό εμπόριο πλυντηρίων πιάτων, επαγγελματικού τύπου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών 
μηχανημάτων, άλλων 
ηλεκτρικών συσκευών 
και υλικών 
επαγγελματικής ή 
οικιακής χρήσης

Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή 
οικιακής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
από δέρμα ή συνθετικά 
δέρματα (ειδών που 
χρησιμοποιούνται σε 
μηχανήματα ή άλλες 
μηχανικές συσκευές)

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από δέρμα ή συνθετικά δέρματα 
(ειδών που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές 
συσκευές)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ηλεκτρικών αγωγών, 
για τάση έως 1000 V

Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση έως 1000 V

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων μερών 
ηλεκτρονικών λυχνιών 
ασυρμάτου και 
ραδιόφωνου και άλλων 
ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών ηλεκτρονικών λυχνιών ασυρμάτου 
και ραδιόφωνου και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.04 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μετασχηματιστών

Χονδρικό εμπόριο άλλων μετασχηματιστών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.05 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οπτικών συσκευών και 
οργάνων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.06 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
συσσωρευτών 
μολύβδου-οξέος για 
εμβολοφόρους 
κινητήρες εκκίνησης

Χονδρικό εμπόριο άλλων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για 
εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.07 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
τοπογραφικών, 
υδρογραφικών, 
ωκεανογραφικών, 
υδρολογικών, 
μετεωρολογικών ή 
γεωφυσικών οργάνων 
και συσκευών

Χονδρικό εμπόριο άλλων τοπογραφικών, υδρογραφικών, 
ωκεανογραφικών, υδρολογικών, μετεωρολογικών ή γεωφυσικών 
οργάνων και συσκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.08 Χονδρικό 
εμπόριο ανταλλακτικών 
ηλεκτρονικών 
συσκευών

Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.09 Χονδρικό 
εμπόριο αυτόματων 
ηλεκτρικών διακοπτών 
κυκλώματος

Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ηλεκτρικών διακοπτών κυκλώματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.10 Χονδρικό 
εμπόριο βυσμάτων, 
πριζών και άλλων 
συσκευών για τη 
διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη 
διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.11 Χονδρικό 
εμπόριο γεννητριών 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος (εναλλακτών)

Χονδρικό εμπόριο γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος 
(εναλλακτών)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.12 Χονδρικό 
εμπόριο διόδων, 
κρυσταλλολυχνιών, 
θυρίστορ, διακοπτών 
δίπλευρης διόδου (διάκ) 
και διακοπτών 
δίπλευρης τριόδου 
(τριάκ)

Χονδρικό εμπόριο διόδων, κρυσταλλολυχνιών, θυρίστορ, διακοπτών 
δίπλευρης διόδου (διάκ) και διακοπτών δίπλευρης τριόδου (τριάκ)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.13 Χονδρικό 
εμπόριο ζευγών 
γεννήτριας με 
εμβολοφόρους 
κινητήρες εσωτερικής 
καύσης στους οποίους 
η ανάφλεξη γίνεται με 
συμπίεση

Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες 
εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.14 Χονδρικό 
εμπόριο ζευγών 
γεννήτριας με κινητήρες 
στους οποίους η 
ανάφλεξη γίνεται με 
σπινθηριστή, άλλων 
ζευγών γεννήτριας, 
ηλεκτρικών 
περιστροφικών 
μεταλλακτών

Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με κινητήρες στους οποίους η 
ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, άλλων ζευγών γεννήτριας, 
ηλεκτρικών περιστροφικών μεταλλακτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.15 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
αγωγών, για τάση > 
1000 V

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών αγωγών, για τάση > 1000 V

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.16 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
αντιστάσεων (εκτός των 
θερμαντικών 
αντιστάσεων)

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών αντιστάσεων (εκτός των θερμαντικών 
αντιστάσεων)
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.17 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
ασφαλειών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών ασφαλειών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.18 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
διακοπτών π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών διακοπτών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.19 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
μεταβλητών ή 
ρυθμιζόμενων 
(αυτόματων) πυκνωτών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μεταβλητών ή ρυθμιζόμενων 
(αυτόματων) πυκνωτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.20 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μετασχηματιστών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.21 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
μηχανών και συσκευών 
που έχουν χωριστές 
λειτουργίες

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών που έχουν 
χωριστές λειτουργίες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.22 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
μονωτήρων, μονωτικών 
εξαρτημάτων για 
ηλεκτρικές μηχανές ή 
εξοπλισμό, αγωγών 
ηλεκτρικών καλωδίων

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτήρων, μονωτικών εξαρτημάτων 
για ηλεκτρικές μηχανές ή εξοπλισμό, αγωγών ηλεκτρικών καλωδίων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.23 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
μονωτικών 
εξαρτημάτων από 
πλαστικές ύλες

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτικών εξαρτημάτων από 
πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.24 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
μονωτικών υλικών από 
γυαλί

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτικών υλικών από γυαλί

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.25 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
πινάκων και άλλων 
διατάξεων

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών πινάκων και άλλων διατάξεων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.26 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
στοιχείων και 
ηλεκτρικών συστοιχιών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών συστοιχιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.27 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
συσκευών ακουστικής ή 
οπτικής σηματοδότησης 
για εσωτερικές υδάτινες 
οδούς, χώρους 
στάθμευσης, λιμενικές 
εγκαταστάσεις ή 
αεροδρόμια

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών ακουστικής ή οπτικής 
σηματοδότησης για εσωτερικές υδάτινες οδούς, χώρους 
στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.28 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
συσκευών για τη 
διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων τάσης > 
1000 V

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων τάσης > 1000 V

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.29 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
συσκευών για τη 
διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων τάσης <= 
1000 V

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων τάσης <= 1000 V

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.30 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρικών 
συσσωρευτών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.32 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών και 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και 
ηλεκτρικών μετασχηματιστών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
ηλεκτρολογικού υλικού 
υψηλής τάσεως

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.34 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων και 
μικροσυναρμολογήσεω
ν

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και 
μικροσυναρμολογήσεων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.35 Χονδρικό 
εμπόριο ηλεκτρονόμων Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονόμων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.36 Χονδρικό 
εμπόριο ιονιστών αέρα Χονδρικό εμπόριο ιονιστών αέρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.37 Χονδρικό 
εμπόριο καλωδίων 
οπτικών ινών, που 
αποτελούνται από ίνες 
κάθε μια από τις οποίες 
έχει μονωθεί εξωτερικά 
χωριστά

Χονδρικό εμπόριο καλωδίων οπτικών ινών, που αποτελούνται από 
ίνες κάθε μια από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.38 Χονδρικό 
εμπόριο κεραμικών 
μονωτικών υλικών και 
μονωτικών 
εξαρτημάτων

Χονδρικό εμπόριο κεραμικών μονωτικών υλικών και μονωτικών 
εξαρτημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.39 Χονδρικό 
εμπόριο κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος, 
μονοφασικών

Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 
μονοφασικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.40 Χονδρικό 
εμπόριο κινητήρων 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος, 
πολυφασικών

Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 
πολυφασικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.41 Χονδρικό 
εμπόριο κινητήρων 
εναλλασσόμενου/συνεχ
ούς ρεύματος γενικής 
χρήσης ισχύος > 37,5 
W

Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος 
γενικής χρήσης ισχύος > 37,5 W
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.42 Χονδρικό 
εμπόριο κινητήρων με 
ισχύ έως 37,5 W, 
άλλων κινητήρων 
συνεχούς ρεύματος, 
γεννητριών συνεχούς 
ρεύματος

Χονδρικό εμπόριο κινητήρων με ισχύ έως 37,5 W, άλλων κινητήρων 
συνεχούς ρεύματος, γεννητριών συνεχούς ρεύματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.43 Χονδρικό 
εμπόριο μερών άλλου 
επαγγελματικού 
ηλεκτρικού εξοπλισμού, 
ηλεκτρικών μερών 
επαγγελματικών 
μηχανημάτων ή 
συσκευών π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού 
εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών επαγγελματικών μηχανημάτων ή 
συσκευών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.44 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
ηλεκτρικών 
αντιστάσεων, 
ροοστατών και 
ποτενσιόμετρων

Χονδρικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών αντιστάσεων, ροοστατών και 
ποτενσιόμετρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.45 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών, 
επαγωγέων και 
στατικών μεταλλακτών

Χονδρικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών μετασχηματιστών, επαγωγέων 
και στατικών μεταλλακτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.46 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
ηλεκτρικών πυκνωτών

Χονδρικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών πυκνωτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.47 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
ηλεκτρικών 
συσσωρευτών 
(συμπεριλαμβανομένω
ν των διαχωριστών)

Χονδρικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών συσσωρευτών 
(συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστών)
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.48 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
κατάλληλων για 
ηλεκτροκινητήρες και 
ηλεκτρογεννήτριες

Χονδρικό εμπόριο μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και 
ηλεκτρογεννήτριες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.49 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
συσκευών διανομής ή 
ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

Χονδρικό εμπόριο μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.50 Χονδρικό 
εμπόριο -μετά από 
εισαγωγή- ηλεκτρικών 
συσσωρευτών

Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ηλεκτρικών συσσωρευτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.52 Χονδρικό 
εμπόριο μονίμων 
μαγνητών, 
ηλεκτρομαγνητικών 
συζεύξεων, 
συμπλεκτών και 
φρένων, μαγνητικών 
ανυψωτικών κεφαλών 
και των μερών τους

Χονδρικό εμπόριο μονίμων μαγνητών, ηλεκτρομαγνητικών 
συζεύξεων, συμπλεκτών και φρένων, μαγνητικών ανυψωτικών 
κεφαλών και των μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.53 Χονδρικό 
εμπόριο μονωμένων 
συρμάτων και 
καλωδίων

Χονδρικό εμπόριο μονωμένων συρμάτων και καλωδίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.54 Χονδρικό 
εμπόριο ομοαξονικών 
καλωδίων και άλλων 
ομοαξονικών 
ηλεκτρικών αγωγών

Χονδρικό εμπόριο ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών 
ηλεκτρικών αγωγών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.55 Χονδρικό 
εμπόριο οργάνων και 
συσκευών για τις 
τηλεπικοινωνίες

Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.56 Χονδρικό 
εμπόριο οργάνων και 
συσκευών μέτρησης ή 
ελέγχου ηλεκτρικών 
μεγεθών π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου 
ηλεκτρικών μεγεθών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.57 Χονδρικό 
εμπόριο οργάνων 
μέτρησης ηλεκτρικών 
μεγεθών χωρίς διάταξη 
καταγραφής

Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών χωρίς 
διάταξη καταγραφής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.58 Χονδρικό 
εμπόριο πινάκων και 
άλλων διατάξεων, 
εξοπλισμένων με 
ηλεκτρικούς διακόπτες 
ή συσκευές 
προστασίας, για τάση 
<= 1000 V

Χονδρικό εμπόριο πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με 
ηλεκτρικούς διακόπτες ή συσκευές προστασίας, για τάση <= 1000 V

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.59 Χονδρικό 
εμπόριο πινάκων και 
άλλων διατάξεων, 
εξοπλισμένων με 
ηλεκτρικούς διακόπτες 
ή συσκευές 
προστασίας, για τάση > 
1000 V

Χονδρικό εμπόριο πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με 
ηλεκτρικούς διακόπτες ή συσκευές προστασίας, για τάση > 1000 V

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.60 Χονδρικό 
εμπόριο πυξίδων 
προσανατολισμού, 
άλλων οργάνων και 
συσκευών ναυσιπλοΐας

Χονδρικό εμπόριο πυξίδων προσανατολισμού, άλλων οργάνων και 
συσκευών ναυσιπλοΐας
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.61 Χονδρικό 
εμπόριο σταθερών 
ηλεκτρικών πυκνωτών

Χονδρικό εμπόριο σταθερών ηλεκτρικών πυκνωτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.62 Χονδρικό 
εμπόριο συσκευών 
ανίχνευσης μετάλλων

Χονδρικό εμπόριο συσκευών ανίχνευσης μετάλλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.63 Χονδρικό 
εμπόριο συσκευών 
διανομής και ελέγχου 
του ηλεκτρικού 
ρεύματος

Χονδρικό εμπόριο συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.64 Χονδρικό 
εμπόριο συσκευών με 
ημιαγωγούς, διόδων 
εκπομπής φωτός, 
συναρμολογημένων 
πιεζοηλεκτρικών 
κρυστάλλων και των 
μερών τους

Χονδρικό εμπόριο συσκευών με ημιαγωγούς, διόδων εκπομπής 
φωτός, συναρμολογημένων πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων και των 
μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.65 Χονδρικό 
εμπόριο συσσωρευτών 
μολύβδου-οξέος (εκτός 
των εμβολοφόρων 
κινητήρων εκκίνησης)

Χονδρικό εμπόριο συσσωρευτών μολύβδου-οξέος (εκτός των 
εμβολοφόρων κινητήρων εκκίνησης)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.66 Χονδρικό 
εμπόριο συσσωρευτών 
νικέλιου-κάδμιου και 
νικέλιου-σιδήρου και 
άλλων ηλεκτρικών 
συσσωρευτών

Χονδρικό εμπόριο συσσωρευτών νικέλιου-κάδμιου και νικέλιου-
σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών συσσωρευτών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.67 Χονδρικό 
εμπόριο συσσωρευτών, 
πρωτογενών στοιχείων 
και πρωτογενών 
συστοιχιών

Χονδρικό εμπόριο συσσωρευτών, πρωτογενών στοιχείων και 
πρωτογενών συστοιχιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.68 Χονδρικό 
εμπόριο συστημάτων 
ανίχνευσης, ελέγχου 
και ασφαλείας

Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.69 Χονδρικό 
εμπόριο συστημάτων 
αυτονομίας θέρμανσης

Χονδρικό εμπόριο συστημάτων αυτονομίας θέρμανσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.70 Χονδρικό 
εμπόριο τυπωμένων 
κυκλωμάτων

Χονδρικό εμπόριο τυπωμένων κυκλωμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.71 Χονδρικό 
εμπόριο υγρών 
ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών

Χονδρικό εμπόριο υγρών ηλεκτρικών μετασχηματιστών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.15 Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών 
ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών και υλικών 
επαγγελματικής ή οικιακής 
χρήσης

46.69.15.72 Χονδρικό 
εμπόριο 
φωτοβολταϊκών 
στοιχείων

Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.16 Χονδρικό 
εμπόριο όπλων και 
πυρομαχικών

Χονδρικό εμπόριο όπλων και πυρομαχικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.16 Χονδρικό 
εμπόριο όπλων και 
πυρομαχικών

46.69.16.01 Χονδρικό 
εμπόριο ξιφών, 
σπαθιών, ξιφολογχών 
και παρόμοιων όπλων 
και των μερών τους

Χονδρικό εμπόριο ξιφών, σπαθιών, ξιφολογχών και παρόμοιων 
όπλων και των μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.16 Χονδρικό 
εμπόριο όπλων και 
πυρομαχικών

46.69.16.02 Χονδρικό 
εμπόριο βομβών, 
βλημάτων και 
παρόμοιων 
πολεμοφοδίων, 
φυσιγγίων, άλλων 
πυρομαχικών και 
βλημάτων και των 
μερών τους

Χονδρικό εμπόριο βομβών, βλημάτων και παρόμοιων 
πολεμοφοδίων, φυσιγγίων, άλλων πυρομαχικών και βλημάτων και 
των μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.16 Χονδρικό 
εμπόριο όπλων και 
πυρομαχικών

46.69.16.03 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
πολεμικών και άλλων 
όπλων

Χονδρικό εμπόριο μερών πολεμικών και άλλων όπλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.16 Χονδρικό 
εμπόριο όπλων και 
πυρομαχικών

46.69.16.04 Χονδρικό 
εμπόριο περιστρόφων, 
πιστολιών, άλλων 
πυροβόλων, 
παρόμοιων 
συστημάτων και άλλων 
όπλων (εκτός αυτών 
για κυνήγι ή αθλητισμό)

Χονδρικό εμπόριο περιστρόφων, πιστολιών, άλλων πυροβόλων, 
παρόμοιων συστημάτων και άλλων όπλων (εκτός αυτών για κυνήγι 
ή αθλητισμό)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.16 Χονδρικό 
εμπόριο όπλων και 
πυρομαχικών

46.69.16.05 Χονδρικό 
εμπόριο πολεμικών 
όπλων, εκτός από 
περίστροφα, πιστόλια 
και ξίφη και παρόμοια 
όπλα

Χονδρικό εμπόριο πολεμικών όπλων, εκτός από περίστροφα, 
πιστόλια και ξίφη και παρόμοια όπλα

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.16 Χονδρικό 
εμπόριο όπλων και 
πυρομαχικών

46.69.16.06 Χονδρικό 
εμπόριο πυροβόλων 
όπλων που οπλίζονται 
από την κάννη, 
τουφεκιών άθλησης, 
κυνηγίου ή σκοποβολής

Χονδρικό εμπόριο πυροβόλων όπλων που οπλίζονται από την 
κάννη, τουφεκιών άθλησης, κυνηγίου ή σκοποβολής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής 
και ειδικής χρήσης

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και 
εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.01 Xονδρικό 
εμπόριο μυλοπετρών, 
ακονοπετρών, τροχών 
λείανσης και 
παρόμοιων ειδών

Xονδρικό εμπόριο μυλοπετρών, ακονοπετρών, τροχών λείανσης και 
παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.02 Χονδρικό 
εμπόριο ξηραντηρίων 
ξυλείας, χαρτοπολτού, 
χαρτιού ή χαρτονιού και 
στεγνωτηρίων μη 
οικιακής χρήσης 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ξηραντηρίων ξυλείας, χαρτοπολτού, χαρτιού ή 
χαρτονιού και στεγνωτηρίων μη οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.03 Χονδρικό 
εμπόριο οδοντωτών 
τροχών και 
συστημάτων 
οδοντωτών τροχών, 
ένσφαιρων κοχλιωτών 
αξόνων, κιβωτίων 
ταχυτήτων και άλλων 
διατάξεων αλλαγής 
ταχύτητας

Χονδρικό εμπόριο οδοντωτών τροχών και συστημάτων οδοντωτών 
τροχών, ένσφαιρων κοχλιωτών αξόνων, κιβωτίων ταχυτήτων και 
άλλων διατάξεων αλλαγής ταχύτητας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.04 Xονδρικό 
εμπόριο οργάνων και 
συσκευών αυτόματης 
ρύθμισης ή ελέγχου, 
θερμοστατών

Xονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή 
ελέγχου, θερμοστατών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.05 Χονδρικό 
εμπόριο οργάνων και 
συσκευών για φυσικές 
ή χημικές αναλύσεις

Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για φυσικές ή χημικές 
αναλύσεις

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.06 Χονδρικό 
εμπόριο αεραντλιών ή 
αντλιών κενού, 
αεροσυμπιεστών και 
άλλων 
αεριοσυμπιεστών

Χονδρικό εμπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών 
και άλλων αεριοσυμπιεστών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.07 Χονδρικό 
εμπόριο 
αεριογεννητριών αερίου 
ή νερού, 
αεριογεννητριών 
ακετυλένιου και 
παρόμοιων 
αεριογεννητριών, 
εξοπλισμού απόσταξης 
ή διύλισης

Χονδρικό εμπόριο αεριογεννητριών αερίου ή νερού, 
αεριογεννητριών ακετυλένιου και παρόμοιων αεριογεννητριών, 
εξοπλισμού απόσταξης ή διύλισης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.08 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
συμπιεστών

Χονδρικό εμπόριο άλλων συμπιεστών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.09 Χονδρικό 
εμπόριο αλουμινένιων 
βαρελιών, κυλινδρικών 
δοχείων, μπιτονιών, 
κουτιών και παρόμοιων 
δοχείων, για κάθε 
υλικό, χωρητικότητας > 
των 300 lt

Χονδρικό εμπόριο αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, 
μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό, 
χωρητικότητας > των 300 lt

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.10 Χονδρικό 
εμπόριο ανεμιστήρων, 
εκτός των επιτραπέζιων 
ανεμιστήρων, των 
ανεμιστήρων δαπέδου, 
τοίχου, παράθυρου, 
οροφής ή στέγης

Χονδρικό εμπόριο ανεμιστήρων, εκτός των επιτραπέζιων 
ανεμιστήρων, των ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παράθυρου, 
οροφής ή στέγης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
αντιυγρασιακών 
μηχανημάτων

Χονδρικό εμπόριο αντιυγρασιακών μηχανημάτων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.12 Χονδρικό 
εμπόριο αντλιών για 
υγρά, ανυψωτών 
υγρών

Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.13 Χονδρικό 
εμπόριο αντλιών για 
υγρά (εκτός αυτών για 
αυτοκίνητα οχήματα), 
εκτός των αντλιών 
σκυροδέματος

Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα 
οχήματα), εκτός των αντλιών σκυροδέματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.14 Χονδρικό 
εμπόριο αντλιών κενού Χονδρικό εμπόριο αντλιών κενού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.15 Χονδρικό 
εμπόριο αρθρωτών 
σιδηρών αλυσίδων και 
μερών τους, εκτός 
αυτών για τροχοφόρα

Χονδρικό εμπόριο αρθρωτών σιδηρών αλυσίδων και μερών τους, 
εκτός αυτών για τροχοφόρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.16 Χονδρικό 
εμπόριο 
ατμογεννητριών και 
των μερών τους

Χονδρικό εμπόριο ατμογεννητριών και των μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.17 Χονδρικό 
εμπόριο ατμολεβήτων ή 
άλλων λεβήτων 
παραγωγής ατμού, 
λεβήτων 
υπερθερμαινόμενου 
νερού

Χονδρικό εμπόριο ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής 
ατμού, λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.18 Χονδρικό 
εμπόριο ατομικών 
επαγγελματικών 
μηχανημάτων ζύγισης 
και συσκευών ζύγισης, 
συσκευών για διαρκή 
ζύγιση προϊόντων 
στους ιμάντες 
μεταφοράς, σταθερών 
συσκευών ζύγισης και 
συσκευών εκφόρτωσης 
προκαθορισμένου 
βάρους

Χονδρικό εμπόριο ατομικών επαγγελματικών μηχανημάτων ζύγισης 
και συσκευών ζύγισης, συσκευών για διαρκή ζύγιση προϊόντων 
στους ιμάντες μεταφοράς, σταθερών συσκευών ζύγισης και 
συσκευών εκφόρτωσης προκαθορισμένου βάρους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.19 Χονδρικό 
εμπόριο αυτόματων 
ζυγαριών

Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ζυγαριών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.20 Χονδρικό 
εμπόριο αυτόματων 
μηχανών πώλησης 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο αυτόματων μηχανών πώλησης προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.21 Χονδρικό 
εμπόριο βιομηχανικών 
ή εργαστηριακών 
κλιβάνων και φούρνων

Χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών ή εργαστηριακών κλιβάνων και 
φούρνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.22 Χονδρικό 
εμπόριο βοηθητικού 
εξοπλισμού για λέβητες, 
συμπυκνωτών για 
άλλες μονάδες 
παραγωγής ατμού

Χονδρικό εμπόριο βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες, 
συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.24 Χονδρικό 
εμπόριο δικλείδων 
ελέγχου λειτουργίας, 
δικλείδων εισόδου, 
σφαιρικών και άλλων 
δικλείδων

Χονδρικό εμπόριο δικλείδων ελέγχου λειτουργίας, δικλείδων 
εισόδου, σφαιρικών και άλλων δικλείδων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.25 Χονδρικό 
εμπόριο δικλείδων 
μείωσης της πίεσης, 
δικλείδων ελέγχου, 
ρυθμιστικών και 
ασφαλιστικών 
δικλείδων

Χονδρικό εμπόριο δικλείδων μείωσης της πίεσης, δικλείδων 
ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.27 Χονδρικό 
εμπόριο δοχείων 
ελαφρών μετάλλων

Χονδρικό εμπόριο δοχείων ελαφρών μετάλλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.28 Χονδρικό 
εμπόριο εδράνων και 
κουζινέτων

Χονδρικό εμπόριο εδράνων και κουζινέτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.29 Χονδρικό 
εμπόριο εκτυπωτικών 
μηχανημάτων offset

Χονδρικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.30 Χονδρικό 
εμπόριο εκχιονιστικών 
μηχανημάτων (αρότρων 
χιονιού και φυσερών 
χιονιού)

Χονδρικό εμπόριο εκχιονιστικών μηχανημάτων (αρότρων χιονιού και 
φυσερών χιονιού)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.31 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
ψύξης και κατάψυξης 
και αντλιών 
θερμότητας, εκτός των 
συσκευών οικιακού 
τύπου και μερών τους

Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών 
θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.32 Χονδρικό 
εμπόριο 
επαγγελματικών 
ηλεκτρικών συσκευών 
ή συσκευών υγραέριου, 
εκτός αυτών για την 
παραγωγή τροφίμων 
και ποτών, 
ξενοδοχείων, 
ζαχαροπλαστείων, 
εστιατορίων και 
παρόμοιων 
επιχειρήσεων

Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή 
συσκευών υγραέριου, εκτός αυτών για την παραγωγή τροφίμων και 
ποτών, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόμοιων 
επιχειρήσεων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.33 Χονδρικό 
εμπόριο 
επαγγελματικών 
πλυντηρίων ρούχων, 
μηχανών στεγνού 
καθαρισμού, 
στεγνωτηρίων με 
χωρητικότητα > 10 
κιλών

Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων, μηχανών 
στεγνού καθαρισμού, στεγνωτηρίων με χωρητικότητα > 10 κιλών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.34 Χονδρικό 
εμπόριο ζυγαριών με 
ευαισθησία σε βάρος 
>= 5 cg

Χονδρικό εμπόριο ζυγαριών με ευαισθησία σε βάρος >= 5 cg

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.35 Χονδρικό 
εμπόριο καυστήρων, 
μηχανικών θερμαστρών 
και εσχάρων, 
μηχανικών διατάξεων 
για την απομάκρυνση 
της στάχτης και 
παρόμοιων συσκευών

Χονδρικό εμπόριο καυστήρων, μηχανικών θερμαστρών και 
εσχάρων, μηχανικών διατάξεων για την απομάκρυνση της στάχτης 
και παρόμοιων συσκευών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.36 Χονδρικό 
εμπόριο κινητήρων 
εκκίνησης και 
εκκινητών - γεννητριών 
διπλής χρήσης, άλλων 
γεννητριών και άλλου 
εξοπλισμού, για άλλες 
μηχανές

Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εκκίνησης και εκκινητών - γεννητριών 
διπλής χρήσης, άλλων γεννητριών και άλλου εξοπλισμού, για άλλες 
μηχανές
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.37 Χονδρικό 
εμπόριο κινητήρων, 
στους οποίους η 
ανάφλεξη γίνεται με 
ηλεκτρικό σπινθήρα, 
άλλων κινητήρων

Χονδρικό εμπόριο κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με 
ηλεκτρικό σπινθήρα, άλλων κινητήρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.38 Χονδρικό 
εμπόριο κλιματιστικών 
μηχανημάτων

Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.39 Χονδρικό 
εμπόριο κουτιών, 
θηκών, κιβωτίων και 
παρόμοιων ειδών από 
πλαστικές ύλες, 
επαγγελματικής χρήσης

Χονδρικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών 
από πλαστικές ύλες, επαγγελματικής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.40 Χονδρικό 
εμπόριο λειαντικών 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο λειαντικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.41 Χονδρικό 
εμπόριο λειαντικών 
σκονών ή κόκκων, σε 
βάση από υφαντικό 
υλικό, χαρτί ή χαρτόνι

Χονδρικό εμπόριο λειαντικών σκονών ή κόκκων, σε βάση από 
υφαντικό υλικό, χαρτί ή χαρτόνι

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.42 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
αεραντλιών ή αντλιών 
κενού, αεροσυμπιεστών 
ή αεριοσυμπιεστών, 
ανεμιστήρων, 
απορροφητήρων

Χονδρικό εμπόριο μερών αεραντλιών ή αντλιών κενού, 
αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών, ανεμιστήρων, 
απορροφητήρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.43 Χονδρικό 
εμπόριο μερών άλλων 
μηχανημάτων γενικής 
χρήσης

Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.44 Χονδρικό 
εμπόριο μερών άλλων 
μηχανημάτων ειδικής 
χρήσης

Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.45 Χονδρικό 
εμπόριο μερών αντλιών 
και υδραυλικών 
κινητήρων και 
κινητήρων πεπιεσμένου 
αέρα

Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και 
κινητήρων πεπιεσμένου αέρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.46 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
αντλιών, μερών 
ανυψωτών υγρών

Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών, μερών ανυψωτών υγρών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.47 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
γεννητριών αερίου ή 
νερού

Χονδρικό εμπόριο μερών γεννητριών αερίου ή νερού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.48 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων μετρητών 
αερίων, υγρών ή 
ηλεκτρισμού, 
παραγωγής, 
ταξιμέτρων, 
ταχογράφων και 
στροβοσκοπίων

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μετρητών αερίων, υγρών 
ή ηλεκτρισμού, παραγωγής, ταξιμέτρων, ταχογράφων και 
στροβοσκοπίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.49 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων οργάνων 
και συσκευών 
αυτόματης ρύθμισης ή 
ελέγχου

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών 
αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.50 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων οργάνων 
και συσκευών για 
μετρήσεις, ελέγχους, 
δοκιμές, για τη 
ναυσιπλοΐα και άλλες 
χρήσεις

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών 
για μετρήσεις, ελέγχους, δοκιμές, για τη ναυσιπλοΐα και άλλες 
χρήσεις

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.51 Χονδρικό 
εμπόριο μερών και 
εξαρτημάτων οργάνων 
και συσκευών 
ναυσιπλοΐας, 
μετεωρολογίας, 
γεωφυσικής κλπ, 
οργάνων σχεδίασης και 
μέτρησης μήκους, 
μέτρησης ηλεκτρικών 
μεγεθών και 
ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών, ελέγχου 
άλλων φυσικών 
χαρακτηριστικών, 
δοκιμής των ιδιοτήτων 
τους

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών 
ναυσιπλοΐας, μετεωρολογίας, γεωφυσικής κλπ, οργάνων σχεδίασης 
και μέτρησης μήκους, μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών και 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ελέγχου άλλων φυσικών 
χαρακτηριστικών, δοκιμής των ιδιοτήτων τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.52 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
μηχανημάτων που δεν 
περιέχουν ηλεκτρικές 
συνδέσεις π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων που δεν περιέχουν 
ηλεκτρικές συνδέσεις π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.53 Χονδρικό 
εμπόριο μερών τριβέων 
και μηχανισμών 
μετάδοσης της κίνησης

Χονδρικό εμπόριο μερών τριβέων και μηχανισμών μετάδοσης της 
κίνησης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.54 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
υδραυλικών στροβίλων, 
υδραυλικών τροχών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ρυθμιστών

Χονδρικό εμπόριο μερών υδραυλικών στροβίλων, υδραυλικών 
τροχών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.55 Χονδρικό 
εμπόριο 
μεταλλουργικών 
μηχανημάτων και 
μερών τους

Χονδρικό εμπόριο μεταλλουργικών μηχανημάτων και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.57 Χονδρικό 
εμπόριο μητρών, 
κασών (πλαισίων) 
χυτηρίου για χυτήρια 
μετάλλου, βάσεων 
μητρών, μοντέλων για 
μήτρες

Χονδρικό εμπόριο μητρών, κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια 
μετάλλου, βάσεων μητρών, μοντέλων για μήτρες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.58 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
βιβλιοδεσίας 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
ραπτομηχανές για 
βιβλία) και μερών τους

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων βιβλιοδεσίας (συμπεριλαμβάνονται 
οι ραπτομηχανές για βιβλία) και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.59 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.60 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
εκτύπωσης και 
βιβλιοδεσίας και μερών 
τους

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας και 
μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.61 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
ζύγισης π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ζύγισης π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.62 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
καθαρισμού, 
γεμίσματος, 
συσκευασίας ή 
περιτυλίγματος φιαλών 
ή άλλων δοχείων

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, 
συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.63 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
και συσκευών διήθησης 
ή καθαρισμού αερίων 
και μερών τους

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή 
καθαρισμού αερίων και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.64 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
και συσκευών διήθησης 
ή καθαρισμού υγρών 
και μερών τους

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή 
καθαρισμού υγρών και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.65 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
και συσκευών 
επεξεργασίας ύδατος

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας 
ύδατος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.66 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
π.δ.κ.α. για την 
επεξεργασία υλικών, με 
μέθοδο που 
συνεπάγεται μεταβολή 
της θερμοκρασίας

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την επεξεργασία 
υλικών, με μέθοδο που συνεπάγεται μεταβολή της θερμοκρασίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.67 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
π.δ.κ.α. για την 
κατεργασία ελαστικού ή 
πλαστικού ή για την 
κατασκευή προϊόντων 
από αυτά τα υλικά

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία 
ελαστικού ή πλαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα 
υλικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.68 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού και μερών 
τους

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού 
και μερών τους
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.69 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων, 
συσκευών και 
εξοπλισμού για τη 
στοιχειοθεσία, την 
προετοιμασία και την 
κατασκευή 
τυπογραφικών πλακών

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού για τη 
στοιχειοθεσία, την προετοιμασία και την κατασκευή τυπογραφικών 
πλακών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.70 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανοκίνητων 
αρμάτων και άλλων 
τεθωρακισμένων 
οχημάτων μάχης και 
των μερών τους

Χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων αρμάτων και άλλων 
τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης και των μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.71 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανών και 
συσκευών δοκιμής των 
μηχανικών ιδιοτήτων 
και υλικών

Χονδρικό εμπόριο μηχανών και συσκευών δοκιμής των μηχανικών 
ιδιοτήτων και υλικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.72 Χονδρικό 
εμπόριο μικροσκοπίων 
(εκτός των οπτικών 
μικροσκοπίων) και 
συσκευών περίθλασης 
και των μερών τους

Χονδρικό εμπόριο μικροσκοπίων (εκτός των οπτικών 
μικροσκοπίων) και συσκευών περίθλασης και των μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.73 Χονδρικό 
εμπόριο μονάδων 
εναλλαγής θερμότητας 
και μηχανημάτων 
υγροποίησης αέρα ή 
αερίων

Χονδρικό εμπόριο μονάδων εναλλαγής θερμότητας και 
μηχανημάτων υγροποίησης αέρα ή αερίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.74 Χονδρικό 
εμπόριο οργάνων 
μέτρησης ή ελέγχου της 
παροχής, της στάθμης, 
της πίεσης ή άλλων 
μεταβλητών των υγρών 
και των αερίων

Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της 
στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των 
αερίων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.75 Χονδρικό 
εμπόριο οργάνων 
μέτρησης ή ελέγχου, 
συσκευών και μηχανών 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου, συσκευών και 
μηχανών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.76 Χονδρικό 
εμπόριο οργάνων, 
συσκευών και 
μοντέλων για επιδείξεις

Χονδρικό εμπόριο οργάνων, συσκευών και μοντέλων για επιδείξεις

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.77 Χονδρικό 
εμπόριο 
περιστρεφόμενων 
εξέδρων με μέσα 
διασκέδασης, κούνιων, 
περίπτερων 
σκοποβολής και άλλων 
ειδών διασκέδασης 
υπαίθριων χώρων 
πανηγύρεων

Χονδρικό εμπόριο περιστρεφόμενων εξέδρων με μέσα διασκέδασης, 
κούνιων, περίπτερων σκοποβολής και άλλων ειδών διασκέδασης 
υπαίθριων χώρων πανηγύρεων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.78 Χονδρικό 
εμπόριο περιστροφικών 
αντλιών θετικού 
εκτοπίσματος για υγρά

Χονδρικό εμπόριο περιστροφικών αντλιών θετικού εκτοπίσματος για 
υγρά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.79 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων και 
ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας 
για τεχνικές χρήσεις

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας για 
τεχνικές χρήσεις

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.80 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων και 
συσκευών γενικής και 
ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων και συσκευών γενικής και ειδικής 
χρήσης π.δ.κ.α.

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.81 Χονδρικό 
εμπόριο 
πυροσβεστήρων

Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.82 Χονδρικό 
εμπόριο 
πυροσβεστήρων, 
ψεκαστήρων, μηχανών 
ατμοβολής ή 
αμμοβολής και 
παρόμοιων μηχανικών 
συσκευών, εκτός των 
συσκευών που 
χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία

Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων, ψεκαστήρων, μηχανών 
ατμοβολής ή αμμοβολής και παρόμοιων μηχανικών συσκευών, 
εκτός των συσκευών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.83 Χονδρικό 
εμπόριο πωμάτων - 
στεφανιών και 
πωμάτων, ταπών και 
καπακιών από βασικά 
μέταλλα

Χονδρικό εμπόριο πωμάτων - στεφανιών και πωμάτων, ταπών και 
καπακιών από βασικά μέταλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.84 Χονδρικό 
εμπόριο σάκων και 
τσαντών από άλλες 
πλαστικές ύλες (εκτός 
του αιθυλένιου), για 
επαγγελματική χρήση

Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από άλλες πλαστικές ύλες 
(εκτός του αιθυλένιου), για επαγγελματική χρήση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.85 Χονδρικό 
εμπόριο σάκων και 
τσαντών από πολυμερή 
του αιθυλένιου, για 
επαγγελματική χρήση

Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από πολυμερή του 
αιθυλένιου, για επαγγελματική χρήση
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.86 Χονδρικό 
εμπόριο σπινθηριστών 
(μπουζί), 
ηλεκτρομαγνητικών 
συσκευών ανάφλεξης, 
δυναμοηλεκτρομαγνητικ
ών συσκευών, 
μαγνητικών 
σφονδύλων, 
διανομέων, πηνίων 
ανάφλεξης, για άλλες 
μηχανές

Χονδρικό εμπόριο σπινθηριστών (μπουζί), ηλεκτρομαγνητικών 
συσκευών ανάφλεξης, δυναμοηλεκτρομαγνητικών συσκευών, 
μαγνητικών σφονδύλων, διανομέων, πηνίων ανάφλεξης, για άλλες 
μηχανές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.87 Χονδρικό 
εμπόριο στροβίλων 
κάθε είδους και μερών 
τους

Χονδρικό εμπόριο στροβίλων κάθε είδους και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.88 Χονδρικό 
εμπόριο στροφόμετρων 
και μετρητών 
παραγωγής, 
ταξίμετρων, οργάνων 
ένδειξης της ταχύτητας 
και ταχογράφων, 
στροβοσκοπίων

Χονδρικό εμπόριο στροφόμετρων και μετρητών παραγωγής, 
ταξίμετρων, οργάνων ένδειξης της ταχύτητας και ταχογράφων, 
στροβοσκοπίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.89 Χονδρικό 
εμπόριο συμπιεστών 
για ψυκτικό εξοπλισμό

Χονδρικό εμπόριο συμπιεστών για ψυκτικό εξοπλισμό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.90 Χονδρικό 
εμπόριο συσκευών που 
βασίζονται στη χρήση 
ακτίνων Χ ή 
ακτινοβολιών α, β ή γ

Χονδρικό εμπόριο συσκευών που βασίζονται στη χρήση ακτίνων Χ ή 
ακτινοβολιών α, β ή γ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.91 Χονδρικό 
εμπόριο συστημάτων 
καθαρισμού και 
διαχείρισης 
απορριμμάτων

Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης 
απορριμμάτων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.92 Χονδρικό 
εμπόριο σφαιριδίων, 
βελονών και 
κυλίνδρων, μερών 
ένσφαιρων τριβέων ή 
κυλινδροτριβέων

Χονδρικό εμπόριο σφαιριδίων, βελονών και κυλίνδρων, μερών 
ένσφαιρων τριβέων ή κυλινδροτριβέων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.93 Χονδρικό 
εμπόριο σφονδύλων 
και τροχαλιών 
(συμπεριλαμβάνονται 
τα σύσπαστα)

Χονδρικό εμπόριο σφονδύλων και τροχαλιών (συμπεριλαμβάνονται 
τα σύσπαστα)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.94 Χονδρικό 
εμπόριο ταμιευτήρων, 
δεξαμενών, κάδων και 
παρόμοιων δοχείων 
από πλαστικές ύλες

Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων 
δοχείων από πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.96 Χονδρικό 
εμπόριο ταξίμετρων 
αυτοκινήτων

Χονδρικό εμπόριο ταξίμετρων αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.97 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικών 
κινητήρων και 
κινητήρων πεπιεσμένου 
αέρα και μερών τους

Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων 
πεπιεσμένου αέρα και μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.98 Χονδρικό 
εμπόριο φίλτρων 
καθαρισμού νερού και 
αέρα

Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.19.99 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
εκτυπωτικών 
μηχανημάτων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων εκτυπωτικών μηχανημάτων π.δ.κ.α.

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
εμβολοφόρων 
κινητήρων εσωτερικής 
καύσης, των οποίων η 
ανάφλεξη γίνεται με 
συμπίεση

Χονδρικό εμπόριο άλλων εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής 
καύσης, των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
πλαστικών προϊόντων 
συσκευασίας 
επαγγελματικής χρήσης

Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας 
επαγγελματικής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.03 Χονδρικό 
εμπόριο αντλητικών 
συγκροτημάτων

Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.04 Χονδρικό 
εμπόριο κενών φιαλών 
οξυγόνου και άλλων 
αερίων υπό πίεση

Χονδρικό εμπόριο κενών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό 
πίεση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.05 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανημάτων 
για εκτύπωση 
υφασμάτων

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για εκτύπωση υφασμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.07 Χονδρικό 
εμπόριο συσκευών και 
εργαλείων εκτύπωσης, 
(περιλαμβανομένων 
των τελάρων 
μεταξοτυπίας)

Χονδρικό εμπόριο συσκευών και εργαλείων εκτύπωσης, 
(περιλαμβανομένων των τελάρων μεταξοτυπίας)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.08 Χονδρικό 
εμπόριο υδρόμετρων, 
θερμόμετρων, 
πυρόμετρων, 
βαρόμετρων, 
υγρόμετρων και 
ψυχρόμετρων

Χονδρικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, 
βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.10 Χονδρικό 
εμπόριο φίλτρων και 
διατάξεων καθαρισμού 
νερού και αέρα

Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και 
αέρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.11 Χονδρικό 
εμπόριο φίλτρων και 
συστημάτων ελέγχου 
καυσαερίων

Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.12 Χονδρικό 
εμπόριο φίλτρων 
λαδιού, φίλτρων 
βενζίνης και φίλτρων 
εισαγωγής αέρα για 
κινητήρες εσωτερικής 
καύσης

Χονδρικό εμπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων 
εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.13 Χονδρικό 
εμπόριο φούρνων, 
καυστήρων, κλιβάνων 
και των μερών τους

Χονδρικό εμπόριο φούρνων, καυστήρων, κλιβάνων και των μερών 
τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.14 Χονδρικό 
εμπόριο φυγοκεντρικών 
αντλιών για υγρά, 
άλλων αντλιών και 
ανυψωτών υγρών

Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών 
και ανυψωτών υγρών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.15 Χονδρικό 
εμπόριο φυγοκεντρικών 
μηχανών π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών μηχανών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών

46.69 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού

46.69.19 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, συσκευών 
και εξοπλισμού γενικής και 
ειδικής χρήσης

46.69.20.16 Χονδρικό 
εμπόριο ψυκτικών 
θαλάμων και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο ψυκτικών θαλάμων και παρόμοιων ειδών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών 
και ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών υγιεινής Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών υγιεινής

46.73.13.01 Χονδρικό 
εμπόριο κεραμικών 
ειδών υγιεινής

Χονδρικό εμπόριο κεραμικών ειδών υγιεινής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.13 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών υγιεινής

46.73.13.02 Χονδρικό 
εμπόριο μπανιέρων, 
νιπτήρων, λεκανών και 
των καλυμμάτων τους, 
καζανακιών και 
παρόμοιων ειδών 
υγιεινής από πλαστικές 
ύλες

Χονδρικό εμπόριο μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των 
καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από 
πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών 
και ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.14 Χονδρικό 
εμπόριο χρωμάτων, 
βερνικιών και λούστρων

Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.14 Χονδρικό 
εμπόριο χρωμάτων, 
βερνικιών και λούστρων

46.73.14.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
χρωμάτων επίχρισης 
και βερνικιών, 
παρασκευασμένων 
στεγανωτικών

Χονδρικό εμπόριο άλλων χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών, 
παρασκευασμένων στεγανωτικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.14 Χονδρικό 
εμπόριο χρωμάτων, 
βερνικιών και λούστρων

46.73.14.02 Χονδρικό 
εμπόριο άσπρου 
πετρελαϊκού αιθέρα 
(white spirit)

Χονδρικό εμπόριο άσπρου πετρελαϊκού αιθέρα (white spirit)

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.14 Χονδρικό 
εμπόριο χρωμάτων, 
βερνικιών και λούστρων

46.73.14.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμένων 
χρωστικών ουσιών, 
αδιαφανοποιητών και 
χρωμάτων, υαλωδών 
σμάλτων και 
επιστρώσεων, 
επικαλυμμάτων 
κεραμευτικής, υγρών 
λούστρων και 
παρόμοιων ειδών, 
τριμμένου γυαλιού

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών, 
αδιαφανοποιητών και χρωμάτων, υαλωδών σμάλτων και 
επιστρώσεων, επικαλυμμάτων κεραμευτικής, υγρών λούστρων και 
παρόμοιων ειδών, τριμμένου γυαλιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.14 Χονδρικό 
εμπόριο χρωμάτων, 
βερνικιών και λούστρων

46.73.14.05 Χονδρικό 
εμπόριο χρωμάτων 
επίχρισης και βερνικιών 
με βάση ακρυλικά 
πολυμερή ή πολυμερή 
του βινύλιου, σε 
υδατώδες μέσο

Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών με βάση 
ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε υδατώδες μέσο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.14 Χονδρικό 
εμπόριο χρωμάτων, 
βερνικιών και λούστρων

46.73.14.06 Χονδρικό 
εμπόριο χρωμάτων 
επίχρισης και βερνικιών 
με βάση πολυεστέρες, 
ακρυλικά πολυμερή του 
βινύλιου, σε μη 
υδατώδες διάλυμα

Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών με βάση 
πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή του βινύλιου, σε μη υδατώδες 
διάλυμα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών 
και ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.15 Χονδρικό 
εμπόριο τζαμιών Χονδρικό εμπόριο τζαμιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.15 Χονδρικό 
εμπόριο τζαμιών

46.73.15.01 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλιού "βιτρό" Χονδρικό εμπόριο γυαλιού "βιτρό"

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.15 Χονδρικό 
εμπόριο τζαμιών

46.73.15.02 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλιού 
ασφαλείας (εκτός αυτού 
για εξοπλισμό 
μεταφοράς)

Χονδρικό εμπόριο γυαλιού ασφαλείας (εκτός αυτού για εξοπλισμό 
μεταφοράς)

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.15 Χονδρικό 
εμπόριο τζαμιών

46.73.15.03 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλιού σε 
φύλλα, κυρτωμένου, με 
κατεργασμένα άκρα, 
χαραγμένου, διάτρητου, 
εφυαλωμένου ή κατά 
άλλο τρόπο 
κατεργασμένου, αλλά 
μη πλαισιωμένου ή 
συναρμολογημένου

Χονδρικό εμπόριο γυαλιού σε φύλλα, κυρτωμένου, με κατεργασμένα 
άκρα, χαραγμένου, διάτρητου, εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο 
κατεργασμένου, αλλά μη πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.15 Χονδρικό 
εμπόριο τζαμιών

46.73.15.04 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλιού 
χυτευτού, ελατού, 
όλκιμου ή φυσητού σε 
φύλλα, άλλα όχι 
κατεργασμένου κατά 
άλλο τρόπο

Χονδρικό εμπόριο γυαλιού χυτευτού, ελατού, όλκιμου ή φυσητού σε 
φύλλα, άλλα όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.15 Χονδρικό 
εμπόριο τζαμιών

46.73.15.05 Χονδρικό 
εμπόριο επίπεδου 
γυαλιού και 
επιφανειακά 
λειασμένου ή 
στιλβωμένου γυαλιού, 
σε φύλλα, αλλά όχι 
κατεργασμένου κατά 
άλλο τρόπο

Χονδρικό εμπόριο επίπεδου γυαλιού και επιφανειακά λειασμένου ή 
στιλβωμένου γυαλιού, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο 
τρόπο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.15 Χονδρικό 
εμπόριο τζαμιών

46.73.15.06 Χονδρικό 
εμπόριο μονωτικών 
πλακών από γυαλί με 
πολλαπλά τοιχώματα, 
εκτός αυτών για 
εξοπλισμό μεταφοράς

Χονδρικό εμπόριο μονωτικών πλακών από γυαλί με πολλαπλά 
τοιχώματα, εκτός αυτών για εξοπλισμό μεταφοράς

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.15 Χονδρικό 
εμπόριο τζαμιών

46.73.15.07 Χονδρικό 
εμπόριο τζαμιών γενικά 
και κατόπτρων

Χονδρικό εμπόριο τζαμιών γενικά και κατόπτρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών 
και ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
αγωγών, σωλήνων, 
μάνικων και 
εξαρτημάτων από 
πλαστικές ύλες

Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και 
εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
αργίλων, ανδαλουσίτη, 
κυανίτη και σιλιμανίτη, 
μουλίτη, πυρίμαχων 
γαιών και γαιών από 
μείγμα αλεσμένου 
χαλαζίτη και αργίλου

Χονδρικό εμπόριο άλλων αργίλων, ανδαλουσίτη, κυανίτη και 
σιλιμανίτη, μουλίτη, πυρίμαχων γαιών και γαιών από μείγμα 
αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
από γύψο ή συνθέσεις 
με βάση το γύψο 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από γύψο ή συνθέσεις με βάση το 
γύψο π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.04 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
επεξεργασμένων λίθων 
για λάξευση ή 
οικοδομικών λίθων και 
ειδών τους, άλλων 
τεχνητά 
χρωματισμένων 
κόκκων και σκονών 
από φυσικό λίθο, ειδών 
από συσσωματωμένο 
σχιστόλιθο

Χονδρικό εμπόριο άλλων επεξεργασμένων λίθων για λάξευση ή 
οικοδομικών λίθων και ειδών τους, άλλων τεχνητά χρωματισμένων 
κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο, ειδών από συσσωματωμένο 
σχιστόλιθο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.06 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών ειδών από 
πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες 
π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.07 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, 
κυψελώδεις για 
κατασκευές

Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις για 
κατασκευές

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.08 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, μη 
κυψελώδεις για 
κατασκευές

Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις για 
κατασκευές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.09 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, 
που δεν είναι 
ενισχυμένες ή κατά 
παρόμοιο τρόπο 
συνδυασμένες με άλλα 
υλικά

Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι 
ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.10 Χονδρικό 
εμπόριο άνυδρου 
ασβέστη, ένυδρου 
ασβέστη και 
υδραυλικού ασβέστη

Χονδρικό εμπόριο άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και 
υδραυλικού ασβέστη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.11 Χονδρικό 
εμπόριο ασβεστόλιθου 
και γύψου

Χονδρικό εμπόριο ασβεστόλιθου και γύψου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.12 Χονδρικό 
εμπόριο άψητων 
πυρίμαχων προϊόντων 
και άλλων πυρίμαχων 
κεραμικών προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων 
πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.14 Χονδρικό 
εμπόριο γρανίτη, 
ψαμμίτη και άλλων 
λίθων για μνημεία ή 
κτίρια (οικοδομικών 
λίθων)

Χονδρικό εμπόριο γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή 
κτίρια (οικοδομικών λίθων)

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.15 Χονδρικό 
εμπόριο γύψινων 
προϊόντων για 
κατασκευαστικές 
χρήσεις

Χονδρικό εμπόριο γύψινων προϊόντων για κατασκευαστικές χρήσεις

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.16 Χονδρικό 
εμπόριο γύψου Χονδρικό εμπόριο γύψου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.17 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών από 
αμιαντοτσιμέντο, 
τσιμέντο με ίνες 
κυτταρίνης ή από 
παρόμοια υλικά

Χονδρικό εμπόριο ειδών από αμιαντοτσιμέντο, τσιμέντο με ίνες 
κυτταρίνης ή από παρόμοια υλικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.18 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών από 
τσιμέντο, σκυρόδεμα ή 
τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 
π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.19 Χονδρικό 
εμπόριο 
ημιυαλοποιημένων 
σκωριών τσιμέντου 
(οπτόπλινθων clinker)

Χονδρικό εμπόριο ημιυαλοποιημένων σκωριών τσιμέντου 
(οπτόπλινθων clinker)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.20 Χονδρικό 
εμπόριο καολίνη και 
άλλων καολινικών 
αργίλων

Χονδρικό εμπόριο καολίνη και άλλων καολινικών αργίλων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.21 Χονδρικό 
εμπόριο κεραμιδιών 
στεγών, στοιχείων, 
καλυμμάτων και 
επενδύσεων 
καπνοδόχων, 
αρχιτεκτονικών 
διακοσμητικών 
στοιχείων και άλλων 
κεραμικών 
κατασκευαστικών ειδών

Χονδρικό εμπόριο κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και 
επενδύσεων καπνοδόχων, αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων 
και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.22 Χονδρικό 
εμπόριο κεραμικών 
πλακακιών και πλακών

Χονδρικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.23 Χονδρικό 
εμπόριο κεραμικών 
σωληνώσεων, αγωγών, 
υδρορροών και 
εξαρτημάτων 
σωληνώσεων

Χονδρικό εμπόριο κεραμικών σωληνώσεων, αγωγών, υδρορροών 
και εξαρτημάτων σωληνώσεων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.24 Χονδρικό 
εμπόριο κιμωλίας και 
δολομίτη

Χονδρικό εμπόριο κιμωλίας και δολομίτη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.25 Χονδρικό 
εμπόριο κονιαμάτων Χονδρικό εμπόριο κονιαμάτων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.26 Χονδρικό 
εμπόριο κυβόλιθων, 
τούβλων, πλακακιών 
και άλλων ειδών από 
πρεσαριστό ή χυτό 
γυαλί, μικρών 
υαλοπινάκων που 
συγκρατούνται με 
μολύβδινο δικτυωτό και 
παρόμοιων ειδών, 
πολυκυψελωτού ή 
αφρώδους γυαλιού σε 
κύβους, πλάκες ή 
παρόμοιες μορφές

Χονδρικό εμπόριο κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων 
ειδών από πρεσαριστό ή χυτό γυαλί, μικρών υαλοπινάκων που 
συγκρατούνται με μολύβδινο δικτυωτό και παρόμοιων ειδών, 
πολυκυψελωτού ή αφρώδους γυαλιού σε κύβους, πλάκες ή 
παρόμοιες μορφές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.27 Χονδρικό 
εμπόριο λιθόκοκκων, 
ψιλού χαλικιού και 
λιθόσκονης, κροκάλων, 
αμμοχάλικου, 
σπασμένων ή 
θρυμματισμένων 
πετρών

Χονδρικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, 
κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.28 Χονδρικό 
εμπόριο μαζών 
κεραμικής

Χονδρικό εμπόριο μαζών κεραμικής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.29 Χονδρικό 
εμπόριο μαλλιών από 
σκουριές υψικαμίνων, 
ορυκτών μαλλιών, 
συμπεριλαμβανομένων 
μειγμάτων σε όγκους, 
φύλλα ή κυλίνδρους, 
μειγμάτων και ειδών 
από 
θερμο/ηχομονωτικά 
υλικά π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο μαλλιών από σκουριές υψικαμίνων, ορυκτών 
μαλλιών, συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων σε όγκους, φύλλα ή 
κυλίνδρους, μειγμάτων και ειδών από θερμο/ηχομονωτικά υλικά 
π.δ.κ.α.
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.30 Χονδρικό 
εμπόριο μαρμάρου, 
τραβερτίνη, 
αλάβαστρου, 
επεξεργασμένων, 
τεχνητά 
χρωματισμένων 
κόκκων και σκονών 
από μάρμαρο, 
τραβερτίνη, αλάβαστρο

Χονδρικό εμπόριο μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, 
επεξεργασμένων, τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από 
μάρμαρο, τραβερτίνη, αλάβαστρο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.31 Χονδρικό 
εμπόριο μαρμάρων και 
άλλων ασβεστολιθικών 
λίθων για μνημεία ή 
κτίρια (οικοδομικών 
λίθων)

Χονδρικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για 
μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.32 Χονδρικό 
εμπόριο μη πυρίμαχων 
κεραμικών οικοδομικών 
τούβλων, κυβόλιθων 
δαπέδων, πλακακιών 
υποστήριξης ή 
πλήρωσης και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων, 
κυβόλιθων δαπέδων, πλακακιών υποστήριξης ή πλήρωσης και 
παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.33 Χονδρικό 
εμπόριο οικοδομικής 
λεπτοξυλουργικής και 
χονδροξυλουργικής, 
από ξυλεία π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο οικοδομικής λεπτοξυλουργικής και 
χονδροξυλουργικής, από ξυλεία π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.34 Χονδρικό 
εμπόριο παράθυρων, 
μπαλκονόπορτων και 
πλαισίων τους, 
πορτών, πλαισίων και 
κατωφλιών τους, από 
ξυλεία

Χονδρικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων 
τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.35 Χονδρικό 
εμπόριο πλακακιών, 
πλακόλιθων, τούβλων 
και παρόμοιων ειδών, 
από τσιμέντο, 
σκυρόδεμα ή τεχνητό 
λίθο

Χονδρικό εμπόριο πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και 
παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.37 Χονδρικό 
εμπόριο πορτών, 
παράθυρων, πλαισίων 
και κατωφλιών για 
πόρτες, 
παραθυρόφυλλων, 
ρολών και παρόμοιων 
ειδών και μερών τους 
από πλαστικές ύλες

Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών 
για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και 
μερών τους από πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.38 Χονδρικό 
εμπόριο προϊόντων 
οροφής ή πρόσοψης 
από άσφαλτο ή από 
παρόμοια υλικά, σε 
ρολά

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων οροφής ή πρόσοψης από άσφαλτο ή 
από παρόμοια υλικά, σε ρολά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.39 Χονδρικό 
εμπόριο 
προκατασκευασμένων 
δομικών στοιχείων για 
οικοδομικά έργα ή έργα 
πολιτικών μηχανικών 
από τσιμέντο, 
σκυρόδεμα ή τεχνητό 
λίθο

Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για 
οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών από τσιμέντο, 
σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.40 Χονδρικό 
εμπόριο 
προκατασκευασμένων 
κτιρίων

Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.41 Χονδρικό 
εμπόριο 
προκατασκευασμένων 
κτιρίων από μέταλλο

Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.42 Χονδρικό 
εμπόριο 
προκατασκευασμένων 
κτιρίων από πλαστικές 
ύλες

Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές 
ύλες
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.43 Χονδρικό 
εμπόριο 
προκατασκευασμένων 
κτιρίων από σκυρόδεμα

Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.44 Χονδρικό 
εμπόριο 
προκατασκευασμένων 
ξύλινων κτιρίων

Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.45 Χονδρικό 
εμπόριο πυρασφαλών 
πορτών

Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.47 Χονδρικό 
εμπόριο πυρίμαχων 
τούβλων, κυβόλιθων, 
πλακακιών και 
παρόμοιων πυρίμαχων 
κεραμικών 
κατασκευαστικών 
ειδών, εκτός των ειδών 
από πυριτική σκόνη 
απολιθωμάτων ή από 
πυριτιούχες γαίες

Χονδρικό εμπόριο πυρίμαχων τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και 
παρόμοιων πυρίμαχων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών, εκτός 
των ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες 
γαίες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.48 Χονδρικό 
εμπόριο πυρίμαχων 
τσιμέντων, κονιαμάτων, 
σκυροδεμάτων και 
παρόμοιων συνθέσεων 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, 
σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.49 Χονδρικό 
εμπόριο σανίδων, 
τεμαχίων και 
παρόμοιων ειδών από 
φυτικές ίνες, άχυρων ή 
υπολειμμάτων ξυλείας, 
συσσωματωμένων με 
ορυκτές συνδετικές 
ύλες

Χονδρικό εμπόριο σανίδων, τεμαχίων και παρόμοιων ειδών από 
φυτικές ίνες, άχυρων ή υπολειμμάτων ξυλείας, συσσωματωμένων 
με ορυκτές συνδετικές ύλες

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.50 Χονδρικό 
εμπόριο 
σκυροστρώματος και 
πισσοσκυροστρώματος

Χονδρικό εμπόριο σκυροστρώματος και πισσοσκυροστρώματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.51 Χονδρικό 
εμπόριο σχιστόλιθου Χονδρικό εμπόριο σχιστόλιθου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.52 Χονδρικό 
εμπόριο σωληνώσεων 
από τσιμέντο, 
σκυρόδεμα ή τεχνητό 
λίθο

Χονδρικό εμπόριο σωληνώσεων από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή 
τεχνητό λίθο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.53 Χονδρικό 
εμπόριο τεχνητών 
νημάτων από 
σκληρυμένες πρωτεΐνες 
ή από κυτταρινικές 
ύλες, άκαμπτων από 
πλαστικές ύλες

Χονδρικό εμπόριο τεχνητών νημάτων από σκληρυμένες πρωτεΐνες 
ή από κυτταρινικές ύλες, άκαμπτων από πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.54 Χονδρικό 
εμπόριο τούβλων, 
κυβόλιθων, πλακακιών 
και άλλων κεραμικών 
ειδών

Χονδρικό εμπόριο τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων 
κεραμικών ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.55 Χονδρικό 
εμπόριο τουλιών, 
πλεγμάτων, πατακιών, 
στρωμάτων, σανίδων 
και άλλων ειδών από 
γυάλινες ίνες

Χονδρικό εμπόριο τουλιών, πλεγμάτων, πατακιών, στρωμάτων, 
σανίδων και άλλων ειδών από γυάλινες ίνες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.56 Χονδρικό 
εμπόριο 
τσιμεντόπλινθων

Χονδρικό εμπόριο τσιμεντόπλινθων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.57 Χονδρικό 
εμπόριο τσιμέντου 
Portland, αργιλικού 
τσιμέντου, τσιμέντου 
σκουριών υψικαμίνων 
και παρόμοιων 
υδραυλικών τσιμέντων

Χονδρικό εμπόριο τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, 
τσιμέντου σκουριών υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών 
τσιμέντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.58 Χονδρικό 
εμπόριο φυσικών 
άμμων

Χονδρικό εμπόριο φυσικών άμμων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.59 Χονδρικό 
εμπόριο χώματος 
κατάλληλου για την 
κηπουρική

Χονδρικό εμπόριο χώματος κατάλληλου για την κηπουρική

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.16 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
οικοδομικών υλικών

46.73.16.60 Χονδρικό 
εμπόριο ψευδοροφών 
και χωρισμάτων

Χονδρικό εμπόριο ψευδοροφών και χωρισμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών 
και ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.17 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού 
τοιχοστρωσίας 
(ταπετσαρίας)

Χονδρικό εμπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.17 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού 
τοιχοστρωσίας 
(ταπετσαρίας)

46.73.17.01 Χονδρικό 
εμπόριο επενδύσεων 
τοίχων από υφαντικές 
ύλες

Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων τοίχων από υφαντικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.17 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού 
τοιχοστρωσίας 
(ταπετσαρίας)

46.73.17.02 Χονδρικό 
εμπόριο επενδύσεων 
τοίχων ή οροφών από 
πλαστικές ύλες, σε 
ρολά ή υπό μορφή 
πλακιδίων

Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων τοίχων ή οροφών από πλαστικές 
ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.17 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού 
τοιχοστρωσίας 
(ταπετσαρίας)

46.73.17.03 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού 
ταπετσαρίας και 
παρόμοιων 
επενδύσεων τοίχων, 
διαφανών στοιχείων 
παράθυρων από χαρτί

Χονδρικό εμπόριο χαρτιού ταπετσαρίας και παρόμοιων επενδύσεων 
τοίχων, διαφανών στοιχείων παράθυρων από χαρτί

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών 
και ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.18 Χονδρικό 
εμπόριο επενδύσεων 
δαπέδου (εκτός χαλιών)

Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.18 Χονδρικό 
εμπόριο επενδύσεων 
δαπέδου (εκτός χαλιών)

46.73.18.01 Χονδρικό 
εμπόριο επενδύσεων 
δαπέδων και πατακιών 
από βουλκανισμένο 
ελαστικό, εκτός του 
κυτταρινοειδούς

Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων και πατακιών από 
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του κυτταρινοειδούς

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.18 Χονδρικό 
εμπόριο επενδύσεων 
δαπέδου (εκτός χαλιών)

46.73.18.02 Χονδρικό 
εμπόριο επενδύσεων 
δαπέδων από 
πλαστικές ύλες, σε 
ρολά ή υπό μορφή 
πλακιδίων

Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε 
ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.73 Χονδρικό 
εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο 
ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής

46.73.18 Χονδρικό 
εμπόριο επενδύσεων 
δαπέδου (εκτός χαλιών)

46.73.18.03 Χονδρικό 
εμπόριο καλυμμάτων 
δαπέδων με υπόθεμα 
από χαρτί ή χαρτόνι

Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων δαπέδων με υπόθεμα από χαρτί ή 
χαρτόνι

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο 
σιδηρικών, 
υδραυλικών 
ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών 
και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο 
σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών 
και εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού 
και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικού εξοπλισμού 
και εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών

46.74.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
από βασικά μέταλλα 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από βασικά μέταλλα π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών

46.74.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
κλειδαριών από βασικά 
μέταλλα

Χονδρικό εμπόριο άλλων κλειδαριών από βασικά μέταλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών

46.74.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο αλυσίδων 
(εκτός των αρθρωτών 
αλυσίδων) και μερών 
τους, εκτός αυτών για 
αυτοκίνητα οχήματα

Χονδρικό εμπόριο αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και 
μερών τους, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών

46.74.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο καρφιών, 
προκών, πινεζών, 
συνδετήρων και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και 
παρόμοιων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών

46.74.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο λουκέτων για 
ποδήλατα

Χονδρικό εμπόριο λουκέτων για ποδήλατα

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών

46.74.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο λουκέτων και 
κλειδαριών για έπιπλα, 
από βασικά μέταλλα

Χονδρικό εμπόριο λουκέτων και κλειδαριών για έπιπλα, από βασικά 
μέταλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών

46.74.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο μεντεσέδων, 
εξαρτημάτων και 
παρόμοιων ειδών, 
κατάλληλων για 
αυτοκίνητα οχήματα, 
πόρτες, παράθυρα, 
έπιπλα και παρόμοια 
είδη, από βασικά 
μέταλλα

Χονδρικό εμπόριο μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, 
κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και 
παρόμοια είδη, από βασικά μέταλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών

46.74.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο μη κοχλιωτών 
συνδετήρων, από 
βασικά μέταλλα

Χονδρικό εμπόριο μη κοχλιωτών συνδετήρων, από βασικά μέταλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών

46.74.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο πορπών και 
πλαισίων με πόρπες, 
που περιλαμβάνουν 
κλειδαριές, μερών τους 
και χωριστών κλειδιών

Χονδρικό εμπόριο πορπών και πλαισίων με πόρπες, που 
περιλαμβάνουν κλειδαριές, μερών τους και χωριστών κλειδιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών

46.74.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρών 
σωλήνων, σιδηρών 
ανοξείδωτων αξόνων 
και σιδηροδοκών

Χονδρικό εμπόριο σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων 
αξόνων και σιδηροδοκών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.11 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών

46.74.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο 
συρματοπλέγματος

Χονδρικό εμπόριο συρματοπλέγματος

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικού εξοπλισμού 
και εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.12 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και 
προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο βαλβίδων, 
ηλεκτροβαλβίδων και 
εξαρτημάτων 
υδραυλικών 
κυκλωμάτων

Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων 
υδραυλικών κυκλωμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
κεντρικής θέρμανσης 
(λεβήτων, καυστήρων 
αέριων καυσίμων ή 
πετρελαίου, 
κυκλοφορητών, 
θερμοσίφωνων κλπ 
εξαρτημάτων 
θέρμανσης)

Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, 
καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, 
θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού 
κεντρικής θέρμανσης

Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο λεβήτων για 
κεντρική θέρμανση

Χονδρικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
λεβήτων για κεντρική 
θέρμανση

Χονδρικό εμπόριο μερών λεβήτων για κεντρική θέρμανση

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο στροφίγγων, 
κανουλών, δικλείδων 
για νεροχύτες, 
νιπτήρες, μπιντέδες, 
καζανάκια, μπανιέρες 
και παρόμοια είδη, 
δικλείδων σωμάτων 
καλοριφέρ κεντρικής 
θέρμανσης

Χονδρικό εμπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, 
νιπτήρες, μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και παρόμοια είδη, 
δικλείδων σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο σωλήνων, 
αγωγών και 
εξαρτημάτων σωλήνων 
ή αγωγών, από 
μόλυβδο

Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή 
αγωγών, από μόλυβδο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο σωλήνων, 
αγωγών και 
εξαρτημάτων σωλήνων 
ή αγωγών, από χαλκό

Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή 
αγωγών, από χαλκό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.12.12 Χονδρικό 
εμπόριο υδραυλικών 
ειδών πισίνας

Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικού εξοπλισμού 
και εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων 
χειρός

Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων χειρός

46.74.13.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
εργαλείων

Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων χειρός

46.74.13.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
εργαλείων χειρός

Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων χειρός

46.74.13.03 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
εργαλείων χειρός

Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων χειρός

46.74.13.04 Χονδρικό 
εμπόριο εναλλακτικών 
εργαλείων για εργαλεία 
χειρός, που είτε 
λειτουργούν με ρεύμα, 
είτε χωρίς ρεύμα, ή για 
εργαλειομηχανές

Χονδρικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που 
είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων χειρός

46.74.13.05 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων 
χειρός για μαλακή 
συγκόλληση, σκληρή 
συγκόλληση και 
θερμοσυγκόλληση, 
μηχανών και συσκευών 
χειρός για επιφανειακή 
βαφή και θερμό 
ψεκασμό

Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός για μαλακή συγκόλληση, 
σκληρή συγκόλληση και θερμοσυγκόλληση, μηχανών και συσκευών 
χειρός για επιφανειακή βαφή και θερμό ψεκασμό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων χειρός

46.74.13.06 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων 
χειρός, με πεπιεσμένο 
αέρα ή με 
ενσωματωμένο μη 
ηλεκτρικό κινητήρα

Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός, με πεπιεσμένο αέρα ή με 
ενσωματωμένο μη ηλεκτρικό κινητήρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων χειρός

46.74.13.09 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
αλυσοπρίονων, μερών 
εργαλείων που 
λειτουργούν με 
πεπιεσμένο αέρα, 
μερών εργαλείων 
χειρός, που έχουν 
ενσωματωμένο μη 
ηλεκτρικό κινητήρα

Χονδρικό εμπόριο μερών αλυσοπρίονων, μερών εργαλείων που 
λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα, μερών εργαλείων χειρός, που 
έχουν ενσωματωμένο μη ηλεκτρικό κινητήρα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων χειρός

46.74.13.10 Χονδρικό 
εμπόριο μερών 
εργαλείων χειρός, με 
ηλεκτρικό κινητήρα

Χονδρικό εμπόριο μερών εργαλείων χειρός, με ηλεκτρικό κινητήρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων χειρός

46.74.13.11 Χονδρικό 
εμπόριο οργάνων 
μέτρησης

Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων χειρός

46.74.13.12 Χονδρικό 
εμπόριο στελεχών και 
λαβών για σκούπες ή 
βούρτσες, καλαποδιών 
για μπότες ή 
παπούτσια, από ξυλεία

Χονδρικό εμπόριο στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, 
καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια, από ξυλεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.74 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρικών, 
υδραυλικών ειδών και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις 
θέρμανσης

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο 
σιδηρικών, υδραυλικού 
εξοπλισμού και 
εξοπλισμού και 
προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.74.13 Χονδρικό 
εμπόριο εργαλείων χειρός

46.74.13.13 Χονδρικό 
εμπόριο χειροπρίονων Χονδρικό εμπόριο χειροπρίονων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο αζωτούχων 
λιπασμάτων, ορυκτών ή 
χημικών

Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο ανασχετικών 
βλάστησης, ρυθμιστών 
της ανάπτυξης των 
φυτών

Χονδρικό εμπόριο ανασχετικών βλάστησης, ρυθμιστών της 
ανάπτυξης των φυτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο 
απολυμαντικών

Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο γεωργικών 
φαρμάκων

Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο εντομοκτόνων, 
συσκευασμένων για 
λιανική πώληση

Χονδρικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική 
πώληση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο ζιζανιοκτόνων Χονδρικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο ζωικών ή 
φυτικών λιπασμάτων 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο καλιούχων 
λιπασμάτων, ορυκτών ή 
χημικών

Χονδρικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.10 Χονδρικό 
εμπόριο μυκητοκτόνων, 
φαρμάκων κατά των 
τρωκτικών και 
παρόμοιων προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών 
και παρόμοιων προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο νιτρικού 
νάτριου

Χονδρικό εμπόριο νιτρικού νάτριου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο τύρφης, εκτός 
αυτής σε μπρικέτες

Χονδρικό εμπόριο τύρφης, εκτός αυτής σε μπρικέτες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο φυσικών 
φωσφορικών αλάτων 
ασβέστιου ή αργίλιου 
και ασβέστιου, 
καρναλίτη, συλβίτη και 
άλλων φυσικών 
ακατέργαστων αλάτων 
κάλιου

Χονδρικό εμπόριο φυσικών φωσφορικών αλάτων ασβέστιου ή 
αργίλιου και ασβέστιου, καρναλίτη, συλβίτη και άλλων φυσικών 
ακατέργαστων αλάτων κάλιου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο φωσφορικών 
λιπασμάτων, ορυκτών ή 
χημικών

Χονδρικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.11 Χονδρικό 
εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων

46.75.11.15 Χονδρικό 
εμπόριο χλωριούχου 
αμμώνιου, νιτρωδών 
αλάτων, νιτρικών 
αλάτων του κάλιου, 
φωσφορικών αλάτων 
του τριαμμώνιου και 
ανθρακικών αλάτων 
αμμώνιου

Χονδρικό εμπόριο χλωριούχου αμμώνιου, νιτρωδών αλάτων, 
νιτρικών αλάτων του κάλιου, φωσφορικών αλάτων του τριαμμώνιου 
και ανθρακικών αλάτων αμμώνιου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο αιθυλικής 
αλκοόλης και άλλων 
μετουσιωμένων 
αποσταγμάτων με 
οποιαδήποτε 
περιεκτικότητα σε 
οινόπνευμα

Χονδρικό εμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων μετουσιωμένων 
αποσταγμάτων με οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευμα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο βαζελίνης, 
σκληρής παραφίνης, 
βαρέων προϊόντων 
πετρελαίου και άλλων 
ορυκτών κεριών

Χονδρικό εμπόριο βαζελίνης, σκληρής παραφίνης, βαρέων 
προϊόντων πετρελαίου και άλλων ορυκτών κεριών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο καστορέλαιου, 
βερνικέλαιου και ελαίου 
ζοζομπά και των 
κλασμάτων τους, 
εξευγενισμένων, αλλά 
όχι χημικά 
τροποποιημένων

Χονδρικό εμπόριο καστορέλαιου, βερνικέλαιου και ελαίου ζοζομπά 
και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά 
τροποποιημένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο αιθέριων 
ελαίων, μειγμάτων 
ευωδών ουσιών

Χονδρικό εμπόριο αιθέριων ελαίων, μειγμάτων ευωδών ουσιών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο αιθέρων, 
οργανικών 
υπεροξείδιων, 
εποξείδιων, ακεταλών 
και ημιακεταλών και 
των παραγώγων τους

Χονδρικό εμπόριο αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων, 
ακεταλών και ημιακεταλών και των παραγώγων τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο ακόρεστων 
μονοκαρβοξυλικών, 
κυκλανικών, 
κυκλενικών ή 
κυκλοτερπενικών 
ακυκλικών 
πολυκαρβοξυλικών 
οξέων και των 
παραγώγων τους

Χονδρικό εμπόριο ακόρεστων μονοκαρβοξυλικών, κυκλανικών, 
κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών ακυκλικών πολυκαρβοξυλικών 
οξέων και των παραγώγων τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο άκυκλων 
υδρογονανθράκων

Χονδρικό εμπόριο άκυκλων υδρογονανθράκων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο αλατιού και 
καθαρού χλωριούχου 
νάτριου

Χονδρικό εμπόριο αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο αλάτων 
οξομεταλλικών ή 
υπεροξομεταλλικών 
οξέων, κολλοειδών 
πολύτιμων μετάλλων

Χονδρικό εμπόριο αλάτων οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών 
οξέων, κολλοειδών πολύτιμων μετάλλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
χημικών ορυκτών

Χονδρικό εμπόριο άλλων χημικών ορυκτών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
αλογονωμένων ή 
θειούχων ενώσεων των 
μη μεταλλικών 
στοιχείων

Χονδρικό εμπόριο αλογονωμένων ή θειούχων ενώσεων των μη 
μεταλλικών στοιχείων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.13 Χονδρικό 
εμπόριο 
αναγεννημένου 
ελαστικού σε 
πρωτογενείς μορφές ή 
πλάκες, φύλλα ή 
λωρίδες

Χονδρικό εμπόριο αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.14 Χονδρικό 
εμπόριο ανθρακικών 
αλάτων

Χονδρικό εμπόριο ανθρακικών αλάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.15 Χονδρικό 
εμπόριο αντιεκρηκτικών 
παρασκευασμάτων, 
προσθετικών για 
ορυκτέλαια και 
παρόμοια προϊόντα

Χονδρικό εμπόριο αντιεκρηκτικών παρασκευασμάτων, προσθετικών 
για ορυκτέλαια και παρόμοια προϊόντα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.16 Χονδρικό 
εμπόριο αρωματικών 
πολυκαρβοξυλικών και 
καρβοξυλικών οξέων με 
πρόσθετες 
οξυγονούχες ομάδες 
και παραγώγων τους, 
εκτός από το 
σαλικυλικό οξύ και τα 
άλατα του

Χονδρικό εμπόριο αρωματικών πολυκαρβοξυλικών και 
καρβοξυλικών οξέων με πρόσθετες οξυγονούχες ομάδες και 
παραγώγων τους, εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα άλατα του

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.17 Χονδρικό 
εμπόριο βεγγαλικών, 
φωτοβολίδων, 
βαρελότων και άλλων 
πυροτεχνικών ειδών 
(εξαιρουμένων των 
πυροτεχνημάτων)

Χονδρικό εμπόριο βεγγαλικών, φωτοβολίδων, βαρελότων και άλλων 
πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.18 Χονδρικό 
εμπόριο βιομηχανικών 
λιπαρών αλκοολών

Χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.19 Χονδρικό 
εμπόριο βιομηχανικών 
μονοκαρβοξυλικών 
λιπαρών οξέων, όξινων 
ελαίων από 
ραφινάρισμα

Χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών 
οξέων, όξινων ελαίων από ραφινάρισμα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.20 Χονδρικό 
εμπόριο βραδύκαυστων 
πυραγωγών σχοινιών, 
ακαριαίων πυραγωγών 
σχοινιών, καψυλίων, 
εναυστήρων, 
ηλεκτρικών 
πυροκροτητών

Χονδρικό εμπόριο βραδύκαυστων πυραγωγών σχοινιών, ακαριαίων 
πυραγωγών σχοινιών, καψυλίων, εναυστήρων, ηλεκτρικών 
πυροκροτητών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.21 Χονδρικό 
εμπόριο γλυκερίνης Χονδρικό εμπόριο γλυκερίνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.22 Χονδρικό 
εμπόριο δεψικών 
εκχυλισμάτων φυτικής 
προέλευσης, ταννινών 
και παραγώγων τους, 
χρωστικών υλών 
φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης

Χονδρικό εμπόριο δεψικών εκχυλισμάτων φυτικής προέλευσης, 
ταννινών και παραγώγων τους, χρωστικών υλών φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.23 Χονδρικό 
εμπόριο διάφορων 
άλλων χημικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.24 Χονδρικό 
εμπόριο διολών, 
πολυαλκοολών, 
κυκλικών αλκοολών και 
παραγώγων τους

Χονδρικό εμπόριο διολών, πολυαλκοολών, κυκλικών αλκοολών και 
παραγώγων τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.26 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
βιοτεχνολογίας

Χονδρικό εμπόριο ειδών βιοτεχνολογίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.27 Χονδρικό 
εμπόριο εκρηκτικών 
υλών, φωσφόρων και 
παρόμοιων ειδών

Χονδρικό εμπόριο εκρηκτικών υλών, φωσφόρων και παρόμοιων 
ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.28 Χονδρικό 
εμπόριο ελαίων και 
άλλων προϊόντων της 
απόσταξης της 
λιθανθρακόπισσας σε 
υψηλή θερμοκρασία, 
πίσσας και 
πισσασφάλτου

Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων προϊόντων της απόσταξης της 
λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσας και 
πισσασφάλτου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.30 Χονδρικό 
εμπόριο ενζύμων και 
άλλων οργανικών 
ενώσεων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.31 Χονδρικό 
εμπόριο ενώσεων με 
κετονικές και κινονικές 
ομάδες

Χονδρικό εμπόριο ενώσεων με κετονικές και κινονικές ομάδες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.32 Χονδρικό 
εμπόριο ετεροκυκλικών 
ενώσεων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.33 Χονδρικό 
εμπόριο καυσίμων 
στοιχείων (κασετών), 
που δεν έχουν 
ακτινοβοληθεί, για 
πυρηνικούς 
αντιδραστήρες

Χονδρικό εμπόριο καυσίμων στοιχείων (κασετών), που δεν έχουν 
ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.34 Χονδρικό 
εμπόριο κυανίδιων, 
οξείδιων των κυανίδιων 
και σύμπλοκων 
κυανίδιων, κροτικών, 
κυανικών και 
θειοκυανικών αλάτων, 
πυριτικών αλάτων, 
βορικών αλάτων, 
υπερβορικών αλάτων 
και άλλων αλάτων 
ανόργανων οξέων ή 
υπεροξέων

Χονδρικό εμπόριο κυανίδιων, οξείδιων των κυανίδιων και 
σύμπλοκων κυανίδιων, κροτικών, κυανικών και θειοκυανικών 
αλάτων, πυριτικών αλάτων, βορικών αλάτων, υπερβορικών αλάτων 
και άλλων αλάτων ανόργανων οξέων ή υπεροξέων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.35 Χονδρικό 
εμπόριο κυκλικών 
υδρογονανθράκων

Χονδρικό εμπόριο κυκλικών υδρογονανθράκων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.36 Χονδρικό 
εμπόριο λιθογραφικών 
μελανιών

Χονδρικό εμπόριο λιθογραφικών μελανιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.37 Χονδρικό 
εμπόριο μεταλλοειδών Χονδρικό εμπόριο μεταλλοειδών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.38 Χονδρικό 
εμπόριο μη 
βουλκανισμένου 
ελαστικού και ειδών 
του, βουλκανισμένου 
ελαστικού, εκτός του 
σκληρού ελαστικού σε 
νήματα, σχοινιά, 
πλάκες, φύλλα, 
λωρίδες, ράβδους και 
είδη καθορισμένης 
μορφής

Χονδρικό εμπόριο μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του, 
βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού σε 
νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και είδη 
καθορισμένης μορφής

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.39 Χονδρικό 
εμπόριο μη 
μετουσιωμένης 
αιθυλικής αλκοόλης με 
περιεκτικότητα σε 
οινόπνευμα >= 80%

Χονδρικό εμπόριο μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα >= 80%

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.40 Χονδρικό 
εμπόριο νιτρικού οξέος, 
σουλφονιτρικών οξέων, 
αμμωνίας

Χονδρικό εμπόριο νιτρικού οξέος, σουλφονιτρικών οξέων, αμμωνίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.42 Χονδρικό 
εμπόριο οξείδιου και 
υπεροξείδιου του 
ψευδάργυρου, οξείδιου 
του τιτάνιου

Χονδρικό εμπόριο οξείδιου και υπεροξείδιου του ψευδάργυρου, 
οξείδιου του τιτάνιου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.43 Χονδρικό 
εμπόριο οξείδιων, 
υδροξείδιων και 
υπεροξείδιων· 
υδραζίνης και 
υδροξυλαμίνης και 
ανόργανων αλάτων 
τους

Χονδρικό εμπόριο οξείδιων, υδροξείδιων και υπεροξείδιων· 
υδραζίνης και υδροξυλαμίνης και ανόργανων αλάτων τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.44 Χονδρικό 
εμπόριο οξείδιων και 
υδροξείδιων του 
χρωμίου, του 
μαγγάνιου, του 
μολύβδου και του 
χαλκού

Χονδρικό εμπόριο οξείδιων και υδροξείδιων του χρωμίου, του 
μαγγάνιου, του μολύβδου και του χαλκού
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.45 Χονδρικό 
εμπόριο οξυγονούχων 
αμινικών ενώσεων, 
εκτός από τη λυσίνη και 
το γλουταμινικό οξύ

Χονδρικό εμπόριο οξυγονούχων αμινικών ενώσεων, εκτός από τη 
λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.46 Χονδρικό 
εμπόριο οργανικών 
ενώσεων με άλλες 
αζωτούχες ομάδες

Χονδρικό εμπόριο οργανικών ενώσεων με άλλες αζωτούχες ομάδες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.47 Χονδρικό 
εμπόριο οργανικών 
θειοενώσεων και άλλων 
οργανοανόργανων 
ενώσεων

Χονδρικό εμπόριο οργανικών θειοενώσεων και άλλων 
οργανοανόργανων ενώσεων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.48 Χονδρικό 
εμπόριο παράγωγων 
φυτικών προϊόντων ή 
προϊόντων ρητίνης

Χονδρικό εμπόριο παράγωγων φυτικών προϊόντων ή προϊόντων 
ρητίνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.49 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμάτων για 
λιπαντικά υλικά

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων για λιπαντικά υλικά
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.50 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμάτων 
καθαρισμού με οξέα, 
συλλιπασμάτων 
(fluxes), 

παρασκευασμένων 
επιταχυντών 
βουλκανισμού, 
πλαστικοποιητικών και 
σταθεροποιητικών 
ενώσεων για ελαστικό ή 
πλαστικό, καταλυτικών 
παρασκευασμάτων 
π.δ.κ.α., μεικτού 
αλκυλοβενζόλιου και 
αλκυλοναφθαλένιου 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων καθαρισμού με οξέα, 
συλλιπασμάτων (fluxes), παρασκευασμένων επιταχυντών 
βουλκανισμού, πλαστικοποιητικών και σταθεροποιητικών ενώσεων 
για ελαστικό ή πλαστικό, καταλυτικών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α., 
μεικτού αλκυλοβενζόλιου και αλκυλοναφθαλένιου π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.51 Χονδρικό 
εμπόριο 
παρασκευασμένων 
συνδετικών υλών για 
τις μήτρες ή τύπους 
χυτηρίων, χημικών 
προϊόντων και 
κατάλοιπων της 
χημικής βιομηχανίας και 
των παρόμοιων 
βιομηχανιών

Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων συνδετικών υλών για τις 
μήτρες ή τύπους χυτηρίων, χημικών προϊόντων και κατάλοιπων της 
χημικής βιομηχανίας και των παρόμοιων βιομηχανιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.52 Χονδρικό 
εμπόριο 
πεπτονών/πρωτεϊνικών 
ουσιών και παραγώγων 
π.δ.κ.α. και σκόνης 
δέρματος

Χονδρικό εμπόριο πεπτονών/πρωτεϊνικών ουσιών και παραγώγων 
π.δ.κ.α. και σκόνης δέρματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.53 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστελίνης Χονδρικό εμπόριο πλαστελίνης
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.54 Χονδρικό 
εμπόριο πολτών 
προπλασμάτων, 
οδοντιατρικού κηρού 
και άλλων 
παρασκευασμάτων για 
οδοντιατρική χρήση με 
βάση το γύψο, 
παρασκευασμάτων και 
γομώσεων για 
πυροσβεστήρες, 
παρασκευασμένων 
μέσων καλλιέργειας για 
την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών και 
σύνθετων 
διαγνωστικών ή 
εργαστηριακών 
αντιδραστηρίων

Χονδρικό εμπόριο πολτών προπλασμάτων, οδοντιατρικού κηρού και 
άλλων παρασκευασμάτων για οδοντιατρική χρήση με βάση το γύψο, 
παρασκευασμάτων και γομώσεων για πυροσβεστήρες, 
παρασκευασμένων μέσων καλλιέργειας για την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών και σύνθετων διαγνωστικών ή εργαστηριακών 
αντιδραστηρίων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.55 Χονδρικό 
εμπόριο προωθητικής 
πυρίτιδας και 
παρασκευασμάτων 
εκρηκτικών

Χονδρικό εμπόριο προωθητικής πυρίτιδας και παρασκευασμάτων 
εκρηκτικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.56 Χονδρικό 
εμπόριο 
πυροτεχνημάτων

Χονδρικό εμπόριο πυροτεχνημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.57 Χονδρικό 
εμπόριο ραδιενεργών 
στοιχείων, ισότοπων 
και ενώσεών τους 
π.δ.κ.α. και 
ραδιενεργών 
κατάλοιπων

Χονδρικό εμπόριο ραδιενεργών στοιχείων, ισότοπων και ενώσεών 
τους π.δ.κ.α. και ραδιενεργών κατάλοιπων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.58 Χονδρικό 
εμπόριο σουλφιδίων, 
θειωδών και θειικών 
αλάτων

Χονδρικό εμπόριο σουλφιδίων, θειωδών και θειικών αλάτων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.59 Χονδρικό 
εμπόριο 
σουλφονωμένων, 
νιτρωμένων ή 
νιτριδωμένων 
παραγώγων 
υδρογονανθράκων 
αλογονωμένων ή μη

Χονδρικό εμπόριο σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων 
παραγώγων υδρογονανθράκων αλογονωμένων ή μη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.60 Χονδρικό 
εμπόριο συνθετικών 
οργανικών και 
ανόργανων δεψικών 
ουσιών, δεψικών 
παρασκευασμάτων

Χονδρικό εμπόριο συνθετικών οργανικών και ανόργανων δεψικών 
ουσιών, δεψικών παρασκευασμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.61 Χονδρικό 
εμπόριο συνθετικών 
οργανικών χρωστικών 
υλών και χρωστικών 
λακών και 
παρασκευασμάτων που 
βασίζονται σε αυτές

Χονδρικό εμπόριο συνθετικών οργανικών χρωστικών υλών και 
χρωστικών λακών και παρασκευασμάτων που βασίζονται σε αυτές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.62 Χονδρικό 
εμπόριο τυπογραφικής 
μελάνης

Χονδρικό εμπόριο τυπογραφικής μελάνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.63 Χονδρικό 
εμπόριο υγρού και 
πεπιεσμένου αέρα

Χονδρικό εμπόριο υγρού και πεπιεσμένου αέρα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.64 Χονδρικό 
εμπόριο υγρών για 
υδραυλικά φρένα, 
αντιψυκτικών 
παρασκευασμάτων και 
παρασκευασμένων 
αποπαγωτικών υγρών

Χονδρικό εμπόριο υγρών για υδραυλικά φρένα, αντιψυκτικών 
παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.65 Χονδρικό 
εμπόριο υδρογόνου, 
αργού, σπάνιων 
αερίων, αζώτου και 
οξυγόνου

Χονδρικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και 
οξυγόνου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.66 Χονδρικό 
εμπόριο υδροχλώριου, 
διθειικού οξέος, 
διφωσφορικού 
πεντοξείδιου, άλλων 
ανόργανων οξέων, 
διοξείδιου του πυρίτιου 
και του θείου

Χονδρικό εμπόριο υδροχλώριου, διθειικού οξέος, διφωσφορικού 
πεντοξείδιου, άλλων ανόργανων οξέων, διοξείδιου του πυρίτιου και 
του θείου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.67 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
φινιρίσματος, φορέων 
βαφής που 
επιταχύνουν τη βαφή ή 
στερεοποιούν τις βαφές 
και παρόμοιων 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο υλικών φινιρίσματος, φορέων βαφής που 
επιταχύνουν τη βαφή ή στερεοποιούν τις βαφές και παρόμοιων 
προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.68 Χονδρικό 
εμπόριο υπεροξείδιου 
του υδρογόνου

Χονδρικό εμπόριο υπεροξείδιου του υδρογόνου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.69 Χονδρικό 
εμπόριο 
υποχλωριωδών, 
χλωρικών και 
υπερχλωρικών

Χονδρικό εμπόριο υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.70 Χονδρικό 
εμπόριο φαινολών, 
φαινολοαλκοολών και 
παραγώγων από 
φαινόλες

Χονδρικό εμπόριο φαινολών, φαινολοαλκοολών και παραγώγων 
από φαινόλες
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.71 Χονδρικό 
εμπόριο φρυγμένων 
σιδηροπυριτών

Χονδρικό εμπόριο φρυγμένων σιδηροπυριτών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.75 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων

46.75.1 Χονδρικό εμπόριο 
χημικών προϊόντων

46.75.12 Χονδρικό 
εμπόριο χημικών 
προϊόντων βιομηχανικής 
χρήσης

46.75.12.72 Χονδρικό 
εμπόριο φωσφινικών, 
φωσφονικών, 
φωσφορικών και 
πολυφωσφορικών 
αλάτων

Χονδρικό εμπόριο φωσφινικών, φωσφονικών, φωσφορικών και 
πολυφωσφορικών αλάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων 
προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.01 Χονδρικό 
εμπόριο άλλου μη 
επιχρισμένου χαρτιού 
και χαρτονιού, 
τσιγαρόχαρτου που δεν 
έχει κοπεί σε κατάλληλα 
μεγέθη

Χονδρικό εμπόριο άλλου μη επιχρισμένου χαρτιού και χαρτονιού, 
τσιγαρόχαρτου που δεν έχει κοπεί σε κατάλληλα μεγέθη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλου μη 
επιχρισμένου χαρτιού 
περιτυλίγματος και 
χαρτονιού, χονδρού 
χαρτιού για σάκους 
τύπου παπιέ γκοφρέ ή 
κυματοειδούς

Χονδρικό εμπόριο άλλου μη επιχρισμένου χαρτιού περιτυλίγματος 
και χαρτονιού, χονδρού χαρτιού για σάκους τύπου παπιέ γκοφρέ ή 
κυματοειδούς
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλου χαρτιού, 
χαρτονιού, 
χαρτοβάμβακα και 
ρολών από μαλακή 
κυτταρίνη

Χονδρικό εμπόριο άλλου χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και 
ρολών από μαλακή κυτταρίνη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.04 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων χαρτιών 
και χαρτονιών

Χονδρικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.05 Χονδρικό 
εμπόριο αποτυπωτικού 
χαρτιού (καρμπόν), 
αυτοαντιγραφικού 
χαρτιού και άλλων 
χαρτιών για αντιγραφή 
ή μεταφορά κειμένων, 
σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα, πλάτους > 36 
cm

Χονδρικό εμπόριο αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν), 
αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή 
μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, πλάτους > 36 cm

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.06 Χονδρικό 
εμπόριο 
δημοσιογραφικού 
χάρτη, σε κυλίνδρους ή 
σε φύλλα

Χονδρικό εμπόριο δημοσιογραφικού χάρτη, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.07 Χονδρικό 
εμπόριο διηθητικών 
δεσμών, πλακών και 
φύλλων, από 
χαρτοπολτό

Χονδρικό εμπόριο διηθητικών δεσμών, πλακών και φύλλων, από 
χαρτοπολτό

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.08 Χονδρικό 
εμπόριο ημιχημικού 
αυλακωτού χαρτιού 
(κυματοειδούς μέσου), 
σε κυλίνδρους ή φύλλα

Χονδρικό εμπόριο ημιχημικού αυλακωτού χαρτιού (κυματοειδούς 
μέσου), σε κυλίνδρους ή φύλλα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.09 Χονδρικό 
εμπόριο κυματοειδούς 
χαρτιού και χαρτονιού, 
σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα

Χονδρικό εμπόριο κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.10 Χονδρικό 
εμπόριο μηχανικού 
ξυλοπολτού, ημιχημικού 
ξυλοπολτού, πολτών 
από ινώδεις 
κυτταρινικές ύλες, εκτός 
από ξυλεία

Χονδρικό εμπόριο μηχανικού ξυλοπολτού, ημιχημικού ξυλοπολτού, 
πολτών από ινώδεις κυτταρινικές ύλες, εκτός από ξυλεία

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
περγαμηνοειδούς 
χαρτιού, αδιάβροχου 
χαρτιού (λαδόχαρτου), 
διαφανούς χαρτιού 
αντιγραφής και χαρτιού 
γκλασέ και άλλων 
στιλπνών διαφανών ή 
ημιδιαφανών χαρτιών

Χονδρικό εμπόριο περγαμηνοειδούς χαρτιού, αδιάβροχου χαρτιού 
(λαδόχαρτου), διαφανούς χαρτιού αντιγραφής και χαρτιού γκλασέ 
και άλλων στιλπνών διαφανών ή ημιδιαφανών χαρτιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.12 Χονδρικό 
εμπόριο πολύπτυχου 
χαρτιού και χαρτονιού, 
μη επιχρισμένου

Χονδρικό εμπόριο πολύπτυχου χαρτιού και χαρτονιού, μη 
επιχρισμένου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.13 Χονδρικό 
εμπόριο σύνθετου 
χαρτιού και χαρτονιού 
μη επιχρισμένου 
επιφανειακά ή 
εμποτισμένου

Χονδρικό εμπόριο σύνθετου χαρτιού και χαρτονιού μη επιχρισμένου 
επιφανειακά ή εμποτισμένου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.14 Χονδρικό 
εμπόριο υλικού 
χαρτοποιίας για χαρτί 
υγείας ή χαρτί 
καθαρισμού 
προσώπου, για 
χαρτοπετσέτες κάθε 
είδους, χαρτοβάμβακα 
και ρολών από ίνες 
κυτταρίνης

Χονδρικό εμπόριο υλικού χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί 
καθαρισμού προσώπου, για χαρτοπετσέτες κάθε είδους, 
χαρτοβάμβακα και ρολών από ίνες κυτταρίνης

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.15 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού που 
χρησιμοποιείται για 
γραφή, εκτύπωση ή 
άλλους γραφικούς 
σκοπούς, επιχρισμένου 
με καολίνη ή με άλλες 
ανόργανες ουσίες

Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για 
γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, επιχρισμένου με 
καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.16 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού που 
χρησιμοποιείται ως 
βάση για 
φωτοευαίσθητο, 
θερμοευαίσθητο ή 
ηλεκτροευαίσθητο 
χαρτί, χαρτιού 
αποτυπωτικής βάσης, 
βάσης χαρτιού 
ταπετσαρίας

Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται ως 
βάση για φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο 
χαρτί, χαρτιού αποτυπωτικής βάσης, βάσης χαρτιού ταπετσαρίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.17 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού τύπου παπιέ 
γκοφρέ, κυματοειδούς, 
ανάγλυφου ή διάτρητου 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού τύπου παπιέ γκοφρέ, 
κυματοειδούς, ανάγλυφου ή διάτρητου π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.18 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού 
περιτυλίγματος

Χονδρικό εμπόριο χαρτιού περιτυλίγματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.19 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού, 
χαρτονιού, 
χαρτοβάμβακα και 
ρολών από ίνες 
κυτταρίνης, 
επιχρισμένων, 
εμποτισμένων, 
επενδυμένων, με 
έγχρωμη ή τυπωμένη 
επιφάνεια, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα

Χονδρικό εμπόριο χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και ρολών 
από ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένων, εμποτισμένων, επενδυμένων, 
με έγχρωμη ή τυπωμένη επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.20 Χονδρικό 
εμπόριο χειροποίητου 
χαρτιού και χαρτονιού

Χονδρικό εμπόριο χειροποίητου χαρτιού και χαρτονιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.21 Χονδρικό 
εμπόριο χημικού 
ξυλοπολτού, για 
διάλυση

Χονδρικό εμπόριο χημικού ξυλοπολτού, για διάλυση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.22 Χονδρικό 
εμπόριο χημικού 
ξυλοπολτού, 
επεξεργασμένου με 
θειώδες άλας, εκτός 
από πολτό για διάλυση

Χονδρικό εμπόριο χημικού ξυλοπολτού, επεξεργασμένου με θειώδες 
άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.23 Χονδρικό 
εμπόριο χημικού 
ξυλοπολτού, 
επεξεργασμένου με 
σόδα ή θειικό άλας, 
εκτός από πολτό για 
διάλυση

Χονδρικό εμπόριο χημικού ξυλοπολτού, επεξεργασμένου με σόδα ή 
θειικό άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.24 Χονδρικό 
εμπόριο 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

Χονδρικό εμπόριο 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

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.11 Χονδρικό 
εμπόριο χαρτιού και 
χαρτονιού

46.76.11.25 Χονδρικό 
εμπόριο χονδρού 
χαρτιού περιτυλίγματος, 
μη επιχρισμένου

Χονδρικό εμπόριο χονδρού χαρτιού περιτυλίγματος, μη 
επιχρισμένου
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών ινών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.01 Χονδρικό 
εμπόριο κουκουλιών 
μεταξοσκώληκα 
κατάλληλων για 
αναπήνιση 
(ξετυλιγάδιασμα)

Χονδρικό εμπόριο κουκουλιών μεταξοσκώληκα κατάλληλων για 
αναπήνιση (ξετυλιγάδιασμα)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.02 Χονδρικό 
εμπόριο κουρεμένου 
μαλλιού, λιπαρού 
(άπλυτου), καθώς και 
κουρεμένου μαλλιού 
πλυμένου στην προβιά

Χονδρικό εμπόριο κουρεμένου μαλλιού, λιπαρού (άπλυτου), καθώς 
και κουρεμένου μαλλιού πλυμένου στην προβιά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.03 Χονδρικό 
εμπόριο λεπτόινων ή 
χονδρόινων ζωικών 
τριχών (και 
αλογότριχων) που δεν 
είναι λαναρισμένες ή 
χτενισμένες

Χονδρικό εμπόριο λεπτόινων ή χονδρόινων ζωικών τριχών (και 
αλογότριχων) που δεν είναι λαναρισμένες ή χτενισμένες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.04 Χονδρικό 
εμπόριο μαλλιού που 
έχει αφαιρεθεί από την 
προβιά νεκρών ζώων

Χονδρικό εμπόριο μαλλιού που έχει αφαιρεθεί από την προβιά 
νεκρών ζώων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.05 Χονδρικό 
εμπόριο μονόινων 
νημάτων, λωρίδων και 
παρόμοιων ειδών από 
τεχνητά ή συνθετικά 
υφαντικά υλικά

Χονδρικό εμπόριο μονόινων νημάτων, λωρίδων και παρόμοιων 
ειδών από τεχνητά ή συνθετικά υφαντικά υλικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.06 Χονδρικό 
εμπόριο νήματος 
μεγάλης αντοχής από 
νάιλον ή άλλα 
πολυαμίδια και από 
πολυεστέρες

Χονδρικό εμπόριο νήματος μεγάλης αντοχής από νάιλον ή άλλα 
πολυαμίδια και από πολυεστέρες
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.07 Χονδρικό 
εμπόριο νήματος 
μεγάλης αντοχής από 
τεχνητή βισκόζη

Χονδρικό εμπόριο νήματος μεγάλης αντοχής από τεχνητή βισκόζη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.08 Χονδρικό 
εμπόριο ξασμάτων και 
απορριμμάτων 
τεχνητών ινών

Χονδρικό εμπόριο ξασμάτων και απορριμμάτων τεχνητών ινών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.09 Χονδρικό 
εμπόριο ξεφτιδιών από 
μαλλί ή από λεπτόινες ή 
χονδρόινες ζωικές 
τρίχες

Χονδρικό εμπόριο ξεφτιδιών από μαλλί ή από λεπτόινες ή 
χονδρόινες ζωικές τρίχες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.10 Χονδρικό 
εμπόριο τεχνητών ή 
συνθετικών υφαντικών 
ασυνεχών ινών, 
επεξεργασμένων για 
κλώση

Χονδρικό εμπόριο τεχνητών ή συνθετικών υφαντικών ασυνεχών 
ινών, επεξεργασμένων για κλώση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.11 Χονδρικό 
εμπόριο τιλμάτων 
(στουπιών)

Χονδρικό εμπόριο τιλμάτων (στουπιών)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.12 Χονδρικό 
εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών 
ινών

46.76.12.12 Χονδρικό 
εμπόριο χονδραδιών 
βαμβακιού (linter)

Χονδρικό εμπόριο χονδραδιών βαμβακιού (linter)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε 
πρωτογενείς μορφές

Χονδρικό εμπόριο πλαστικών και ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.01 Χονδρικό 
εμπόριο ακρυλικών 
πολυμερών σε 
πρωτογενείς μορφές

Χονδρικό εμπόριο ακρυλικών πολυμερών σε πρωτογενείς μορφές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
αμινορητινών, 
φαινολικών ρητινών και 
πολυουρεθανών σε 
πρωτογενείς μορφές

Χονδρικό εμπόριο άλλων αμινορητινών, φαινολικών ρητινών και 
πολυουρεθανών σε πρωτογενείς μορφές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές 
π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 
π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.04 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων από 
καουτσούκ (εκτός του 
σκληρού ελαστικού) και 
σκονών και κόκκων

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων από καουτσούκ 
(εκτός του σκληρού ελαστικού) και σκονών και κόκκων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.05 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων 
πλαστικών

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.06 Χονδρικό 
εμπόριο πολυαιθέρων 
και πολυεστέρων, 
πολυανθρακικών 
αλάτων, αλκυδικών και 
εποξειδικών ρητινών

Χονδρικό εμπόριο πολυαιθέρων και πολυεστέρων, πολυανθρακικών 
αλάτων, αλκυδικών και εποξειδικών ρητινών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.07 Χονδρικό 
εμπόριο πολυαμίδιων 
σε πρωτογενείς μορφές

Χονδρικό εμπόριο πολυαμίδιων σε πρωτογενείς μορφές

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.08 Χονδρικό 
εμπόριο πολυμερών 
του αιθυλένιου σε 
πρωτογενείς μορφές

Χονδρικό εμπόριο πολυμερών του αιθυλένιου σε πρωτογενείς 
μορφές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.09 Χονδρικό 
εμπόριο πολυμερών 
του οξικού βινύλιου ή 
άλλων εστέρων και 
πολυμερών του 
βινύλιου σε 
πρωτογενείς μορφές

Χονδρικό εμπόριο πολυμερών του οξικού βινύλιου ή άλλων εστέρων 
και πολυμερών του βινύλιου σε πρωτογενείς μορφές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.10 Χονδρικό 
εμπόριο πολυμερών 
του προπυλένιου ή 
άλλων ολεφινών σε 
πρωτογενείς μορφές

Χονδρικό εμπόριο πολυμερών του προπυλένιου ή άλλων ολεφινών 
σε πρωτογενείς μορφές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.11 Χονδρικό 
εμπόριο πολυμερών 
του στυρόλιου σε 
πρωτογενείς μορφές

Χονδρικό εμπόριο πολυμερών του στυρόλιου σε πρωτογενείς 
μορφές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.12 Χονδρικό 
εμπόριο πολυμερών 
του χλωριούχου 
βινύλιου ή άλλων 
αλογονωμένων 
ολεφινών σε 
πρωτογενείς μορφές

Χονδρικό εμπόριο πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων 
αλογονωμένων ολεφινών σε πρωτογενείς μορφές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.13 Χονδρικό 
εμπόριο ρητινών 
ουρίας, θειουρίας και 
μελαμίνης σε 
πρωτογενείς μορφές

Χονδρικό εμπόριο ρητινών ουρίας, θειουρίας και μελαμίνης σε 
πρωτογενείς μορφές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.14 Χονδρικό 
εμπόριο σιλικόνων σε 
πρωτογενείς μορφές

Χονδρικό εμπόριο σιλικόνων σε πρωτογενείς μορφές

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.13 Χονδρικό 
εμπόριο πλαστικών και 
ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές

46.76.13.15 Χονδρικό 
εμπόριο συνθετικού 
ελαστικού

Χονδρικό εμπόριο συνθετικού ελαστικού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.01 Χονδρικό 
εμπόριο αγωγών, 
σωλήνων και μάνικων, 
από βουλκανισμένο 
ελαστικό, εκτός του 
σκληρού ελαστικού

Χονδρικό εμπόριο αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από 
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.02 Χονδρικό 
εμπόριο ακρυλικών 
φύλλων

Χονδρικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.03 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
αυτοκόλλητων ταινιών, 
πλακών, λωρίδων, 
φύλλων, μεμβρανών, 
λεπτών φύλλων, 
ταινιών, σε ρολά και 
άλλες ταινίες σε 
επίπεδες μορφές από 
πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, 
φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες 
ταινίες σε επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.04 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων ειδών 
από άσφαλτο ή από 
παρόμοια υλικά

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.05 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ορυκτών π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο άλλων ορυκτών π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.06 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, 
κυψελώδεις

Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.07 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
πλακών, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, μη 
κυψελώδεις

Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.08 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
σωλήνων, μη 
μεταλλικών

Χονδρικό εμπόριο άλλων σωλήνων, μη μεταλλικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.09 Χονδρικό 
εμπόριο ασφαλτικών 
μειγμάτων με βάση τη 
φυσική άσφαλτο ή το 
φυσικό βιτούμιο, το 
βιτούμιο του 
πετρελαίου, την ορυκτή 
πίσσα ή πισσάσφαλτο

Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική 
άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την 
ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.10 Χονδρικό 
εμπόριο αυτοκόλλητων 
ταινιών, πλακών, 
λωρίδων, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων, ταινιών, σε 
ρολά και άλλες 
επίπεδες μορφές από 
πλαστικές ύλες, 
πλάτους >= 20 cm

Χονδρικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, 
φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες 
επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες, πλάτους >= 20 cm

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.11 Χονδρικό 
εμπόριο βιτούμιου και 
ασφάλτου, φυσικών, 
ασφαλτιτών και 
ασφαλτικών 
πετρωμάτων

Χονδρικό εμπόριο βιτούμιου και ασφάλτου, φυσικών, ασφαλτιτών 
και ασφαλτικών πετρωμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.12 Χονδρικό 
εμπόριο γυαλιού σε 
μάζα, σε σφαίρες (εκτός 
από τις μικροσφαίρες), 
σε ράβδους ή σε 
σωλήνες, ακατέργαστου

Χονδρικό εμπόριο γυαλιού σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις 
μικροσφαίρες), σε ράβδους ή σε σωλήνες, ακατέργαστου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.13 Χονδρικό 
εμπόριο κισηρόλιθων 
(ελαφρόπετρων), 
σμύριδας, φυσικού 
κορούνδιου, φυσικού 
γρανάτη και άλλων 
φυσικών λειαντικών

Χονδρικό εμπόριο κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων), σμύριδας, 
φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών 
λειαντικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.16 Χονδρικό 
εμπόριο μη μεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων 
π.δ.κ.α., εκτός από 
μαλλιά από σκουριές 
υψικαμίνων, ορυκτά 
μαλλιά και αντικείμενα 
θερμο/ηχομονωτικών 
υλικών

Χονδρικό εμπόριο μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α., 
εκτός από μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, ορυκτά μαλλιά και 
αντικείμενα θερμο/ηχομονωτικών υλικών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.17 Χονδρικό 
εμπόριο μονόινων 
νημάτων > 1 mm, σε 
ράβδους κάθε είδους 
και καθορισμένες 
μορφές, από πλαστικές 
ύλες

Χονδρικό εμπόριο μονόινων νημάτων > 1 mm, σε ράβδους κάθε 
είδους και καθορισμένες μορφές, από πλαστικές ύλες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.18 Χονδρικό 
εμπόριο νταμιτζάνων, 
μπουκαλιών, φιαλών, 
και παρόμοιων ειδών 
από πλαστικές ύλες

Χονδρικό εμπόριο νταμιτζάνων, μπουκαλιών, φιαλών, και 
παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.19 Χονδρικό 
εμπόριο οινολάσπης, 
τρυγίας

Χονδρικό εμπόριο οινολάσπης, τρυγίας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.20 Χονδρικό 
εμπόριο πλακών, 
φύλλων, μεμβρανών, 
λεπτών φύλλων και 
λωρίδων από 
πλαστικές ύλες, που 
δεν είναι ενισχυμένες ή 
κατά παρόμοιο τρόπο 
συνδυασμένες με άλλα 
υλικά

Χονδρικό εμπόριο πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων 
και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά 
παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.21 Χονδρικό 
εμπόριο πολτού 
τεύτλων, υπολείμματος 
εκχύλισης σακχάρου 
(βαγάσσης) και άλλων 
υπολειμμάτων από την 
παραγωγή ζάχαρης

Χονδρικό εμπόριο πολτού τεύτλων, υπολείμματος εκχύλισης 
σακχάρου (βαγάσσης) και άλλων υπολειμμάτων από την παραγωγή 
ζάχαρης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.22 Χονδρικό 
εμπόριο πολύτιμων και 
ημιπολύτιμων λίθων 
(εκτός των 
βιομηχανικών 
διαμαντιών) 
ακατέργαστων ή απλώς 
κομμένων ή χονδρικά 
διαμορφωμένων

Χονδρικό εμπόριο πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων (εκτός των 
βιομηχανικών διαμαντιών) ακατέργαστων ή απλώς κομμένων ή 
χονδρικά διαμορφωμένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.23 Χονδρικό 
εμπόριο σογιέλαιου, 
αραχιδέλαιου, 
ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, 
καρδαμέλαιου, 
βαμβακέλαιου, 
κραμβέλαιου, 
γογγυλέλαιου (colza oil) 
και ελαίου σινάπης, 
ακατέργαστων για 
βιομηχανική χρήση

Χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, 
καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) 
και ελαίου σινάπης, ακατέργαστων για βιομηχανική χρήση
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.24 Χονδρικό 
εμπόριο στεατίνης Χονδρικό εμπόριο στεατίνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.26 Χονδρικό 
εμπόριο τεχνητού 
κορούνδιου

Χονδρικό εμπόριο τεχνητού κορούνδιου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.27 Χονδρικό 
εμπόριο υλικών 
εμφιάλωσης υγρών 
τροφίμων, εκτός από 
γυάλινα

Χονδρικό εμπόριο υλικών εμφιάλωσης υγρών τροφίμων, εκτός από 
γυάλινα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.28 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτινων 
πλεγμάτων ελαστικών 
αυτοκινήτων από 
νήματα υψηλής 
συνεκτικότητας, που 
αποτελούνται από 
νάιλον ή άλλα 
πολυαμίδια, 
πολυεστέρες ή βισκόζη

Χονδρικό εμπόριο υφασμάτινων πλεγμάτων ελαστικών αυτοκινήτων 
από νήματα υψηλής συνεκτικότητας, που αποτελούνται από νάιλον 
ή άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή βισκόζη

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.76 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων ενδιάμεσων 
προϊόντων

46.76.19 Χονδρικό 
εμπόριο ενδιάμεσων 
προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, π.δ.κ.α.

46.76.19.29 Χονδρικό 
εμπόριο υφασμάτων 
κλωστοϋφαντουργίας, 
εμποτισμένων, 
επενδυμένων ή 
επικαλυμμένων π.δ.κ.α.

Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων κλωστοϋφαντουργίας, 
εμποτισμένων, επενδυμένων ή επικαλυμμένων π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο 
απορριμμάτων 
και 
υπολειμμάτων

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό 
εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.01 Χονδρικό 
εμπόριο αλκαλικών 
κατάλοιπων από την 
κατεργασία του 
ξυλοπολτού, εκτός από 
το ταλλέλαιο

Χονδρικό εμπόριο αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του 
ξυλοπολτού, εκτός από το ταλλέλαιο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.02 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
υπολειμμάτων 
βαμβακιού, ξεφτιδιών

Χονδρικό εμπόριο άλλων υπολειμμάτων βαμβακιού, ξεφτιδιών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
από ανθρώπινα μαλλιά

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων από ανθρώπινα μαλλιά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.04 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων 
αργίλιου

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων αργίλιου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.05 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων 
μολύβδου, 
ψευδάργυρου και 
κασσίτερου

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων μολύβδου, 
ψευδάργυρου και κασσίτερου

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.06 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων 
νικέλιου

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων νικέλιου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.07 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων 
χαλκού

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χαλκού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.08 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων 
χρυσού ή 
επιχρυσωμένου 
μετάλλου, λευκόχρυσου 
(πλατίνας) και άλλων 
πολύτιμων μετάλλων

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χρυσού ή 
επιχρυσωμένου μετάλλου, λευκόχρυσου (πλατίνας) και άλλων 
πολύτιμων μετάλλων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.09 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
τεχνητών ινών

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων τεχνητών ινών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.10 Χονδρικό 
εμπόριο κατάλοιπων 
καπνού

Χονδρικό εμπόριο κατάλοιπων καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.11 Χονδρικό 
εμπόριο 
μεταχειρισμένων 
σιδερένιων βαρελιών

Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων σιδερένιων βαρελιών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.12 Χονδρικό 
εμπόριο παλαιών 
σιδήρων και μετάλλων 
(scrap)

Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.13 Χονδρικό 
εμπόριο παλαιών 
σιδήρων και μετάλλων, 
κατάλληλων για 
επαναχρησιμοποίηση

Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για 
επαναχρησιμοποίηση

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.14 Χονδρικό 
εμπόριο παλαιών 
σιδήρων και μετάλλων, 
κατάλληλων για 
επαναχρησιμοποίηση, 
μετά από κοπή

Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για 
επαναχρησιμοποίηση, μετά από κοπή

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.15 Χονδρικό 
εμπόριο πριονιδιών και 
υπολειμμάτων ξυλείας

Χονδρικό εμπόριο πριονιδιών και υπολειμμάτων ξυλείας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.16 Χονδρικό 
εμπόριο ρακών, 
άχρηστων σπάγγων, 
κορδονιών, σχοινιών 
και καλωδίων και 
φθαρμένων ειδών από 
υφαντικά υλικά

Χονδρικό εμπόριο ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, 
σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.17 Χονδρικό 
εμπόριο σιδηρούχων 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων απορριμμάτων και υπολειμμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.19 Χονδρικό 
εμπόριο σταχτών και 
υπολειμμάτων που 
περιέχουν κυρίως 
αργίλιο

Χονδρικό εμπόριο σταχτών και υπολειμμάτων που περιέχουν 
κυρίως αργίλιο
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.20 Χονδρικό 
εμπόριο σταχτών και 
υπολειμμάτων που 
περιέχουν κυρίως 
βανάδιο ή άλλα μέταλλα 
ή μεταλλικές ενώσεις

Χονδρικό εμπόριο σταχτών και υπολειμμάτων που περιέχουν 
κυρίως βανάδιο ή άλλα μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.21 Χονδρικό 
εμπόριο σταχτών και 
υπολειμμάτων που 
περιέχουν κυρίως 
χαλκό, ψευδάργυρο ή 
μόλυβδο

Χονδρικό εμπόριο σταχτών και υπολειμμάτων που περιέχουν 
κυρίως χαλκό, ψευδάργυρο ή μόλυβδο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.22 Χονδρικό 
εμπόριο υπολειμμάτων 
βαμβακιού, εκτός από 
ξεφτίδια

Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων βαμβακιού, εκτός από ξεφτίδια

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.23 Χονδρικό 
εμπόριο υπολειμμάτων 
δέρματος, πριονιδιού, 
σκόνης και αλευριού 
δέρματος

Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων δέρματος, πριονιδιού, σκόνης και 
αλευριού δέρματος

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.24 Χονδρικό 
εμπόριο υπολειμμάτων 
και θραυσμάτων 
γυαλιού

Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.25 Χονδρικό 
εμπόριο υπολειμμάτων 
μαλλιού ή λεπτόινων ή 
χονδρόινων ζωικών 
τριχών

Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων μαλλιού ή λεπτόινων ή 
χονδρόινων ζωικών τριχών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.26 Χονδρικό 
εμπόριο υπολειμμάτων 
μεταξιού, μη 
λαναρισμένων ή 
κτενισμένων

Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων μεταξιού, μη λαναρισμένων ή 
κτενισμένων
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.27 Χονδρικό 
εμπόριο υπολειμμάτων 
φελλού

Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων φελλού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.28 Χονδρικό 
εμπόριο υπολειμμάτων 
χαρτιού και χαρτονιού

Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.29 Χονδρικό 
εμπόριο φθαρμένων 
ειδών ρουχισμού και 
άλλων φθαρμένων 
ειδών

Χονδρικό εμπόριο φθαρμένων ειδών ρουχισμού και άλλων 
φθαρμένων ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.30 Χονδρικό 
εμπόριο φυτικών 
απορριμμάτων και 
φυτικών υπολειμμάτων

Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών 
υπολειμμάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.7 Άλλο ειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.77 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων 
και υπολειμμάτων

46.77.1 Χονδρικό εμπόριο 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10 Χονδρικό 
εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων

46.77.10.31 Χονδρικό 
εμπόριο ωμών 
εντοσθίων 
απορριμμάτων, μη 
βρώσιμων

Χονδρικό εμπόριο ωμών εντοσθίων απορριμμάτων, μη βρώσιμων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.9 Μη 
εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.9 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90 Μη 
εξειδικευμένο 
χονδρικό 
εμπόριο

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.9 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90 Μη 
εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.1 Μη 
εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.9 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90 Μη 
εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.1 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10 Μη 
εξειδικευμένο χονδρικό 
εμπόριο

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.9 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.1 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10.01 Εξαγωγή 
τουριστικών και λοιπών 
ειδών

Εξαγωγή τουριστικών και λοιπών ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.9 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.1 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10.02 Υπηρεσίες 
εφοδιασμού σκαφών 
αναψυχής, ιδιωτικών 
αεροσκαφών και 
οποιουδήποτε άλλου 
μεταφορικού μέσου 
ιδιωτικής χρήσης

Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών 
και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.9 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.1 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10.03 Χονδρικό 
εμπόριο βιολογικών 
ειδών

Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.9 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.1 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10.04 Χονδρικό 
εμπόριο διάφορων 
εκκλησιαστικών ειδών

Χονδρικό εμπόριο διάφορων εκκλησιαστικών ειδών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.9 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.1 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10.05 Χονδρικό 
εμπόριο διάφορων 
συλλεκτικών ειδών

Χονδρικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.9 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.1 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10.06 Χονδρικό 
εμπόριο διάφορων 
τουριστικών και λοιπών 
παρόμοιων ειδών 
λαϊκής τέχνης

Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων 
ειδών λαϊκής τέχνης

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσικλετών

46.9 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.1 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10 Μη εξειδικευμένο 
χονδρικό εμπόριο

46.90.10.07 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών δώρων Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση 
λογισμικού Έκδοση λογισμικού

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση 
λογισμικού

58.21 Έκδοση 
παιχνιδιών για 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού

58.21 Έκδοση 
παιχνιδιών για 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

58.21.1 Έκδοση 
παιχνιδιών 
υπολογιστή, που 
διαθέτονται 
συσκευασμένα

Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται 
συσκευασμένα

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού

58.21 Έκδοση 
παιχνιδιών για 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

58.21.1 Έκδοση 
παιχνιδιών υπολογιστή, 
που διαθέτονται 
συσκευασμένα

58.21.10 Έκδοση 
παιχνιδιών υπολογιστή, 
που διαθέτονται 
συσκευασμένα

Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται 
συσκευασμένα

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού

58.21 Έκδοση 
παιχνιδιών για 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

58.21.2 Έκδοση 
παιχνιδιών 
υπολογιστή, που 
κατεβάζονται 
(download) από το 
Internet

Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται 
(download) από το Internet

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού

58.21 Έκδοση 
παιχνιδιών για 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

58.21.2 Έκδοση 
παιχνιδιών υπολογιστή, 
που κατεβάζονται 
(download) από το 
Internet

58.21.20 Έκδοση 
παιχνιδιών υπολογιστή, 
που κατεβάζονται 
(download) από το 
Internet

Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) 
από το Internet

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού

58.21 Έκδοση 
παιχνιδιών για 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

58.21.3 Διάθεση 
παιχνιδιών σε απ' 
ευθείας (on line) 
σύνδεση

Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού

58.21 Έκδοση 
παιχνιδιών για 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

58.21.3 Διάθεση 
παιχνιδιών σε απ' 
ευθείας (on line) σύνδεση

58.21.30 Διάθεση 
παιχνιδιών σε απ' 
ευθείας (on line) σύνδεση

Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού

58.21 Έκδοση 
παιχνιδιών για 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

58.21.4 Υπηρεσίες 
χορήγησης αδειών για 
τη χρήση παιχνιδιών 
υπολογιστή

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση παιχνιδιών 
υπολογιστή

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού

58.21 Έκδοση 
παιχνιδιών για 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

58.21.4 Υπηρεσίες 
χορήγησης αδειών για τη 
χρήση παιχνιδιών 
υπολογιστή

58.21.40 Υπηρεσίες 
χορήγησης αδειών για τη 
χρήση παιχνιδιών 
υπολογιστή

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση παιχνιδιών 
υπολογιστή

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση 
λογισμικού

58.29 Έκδοση 
άλλου λογισμικού Έκδοση άλλου λογισμικού

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση 
άλλου λογισμικού

58.29.1 Έκδοση 
λογισμικού 
συστημάτων, που 
διαθέτεται σε 
συσκευασία

Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που διαθέτεται σε 
συσκευασία

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση άλλου 
λογισμικού

58.29.1 Έκδοση 
λογισμικού συστημάτων, 
που διαθέτεται σε 
συσκευασία

58.29.11 Έκδοση 
λειτουργικών 
συστημάτων, που 
διαθέτονται σε 
συσκευασία

Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διαθέτονται σε 
συσκευασία

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση άλλου 
λογισμικού

58.29.1 Έκδοση 
λογισμικού συστημάτων, 
που διαθέτεται σε 
συσκευασία

58.29.12 Έκδοση 
λογισμικού δικτύων, που 
διαθέτεται σε 
συσκευασία

Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διαθέτεται σε συσκευασία

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση άλλου 
λογισμικού

58.29.1 Έκδοση 
λογισμικού συστημάτων, 
που διαθέτεται σε 
συσκευασία

58.29.13 Έκδοση 
λογισμικού διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων, που 
διαθέτεται σε 
συσκευασία

Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που 
διαθέτεται σε συσκευασία

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση άλλου 
λογισμικού

58.29.1 Έκδοση 
λογισμικού συστημάτων, 
που διαθέτεται σε 
συσκευασία

58.29.14 Έκδοση 
λογισμικού εργαλείων 
ανάπτυξης και γλωσσών 
προγραμματισμού, που 
διαθέτεται σε 
συσκευασία

Έκδοση λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών 
προγραμματισμού, που διαθέτεται σε συσκευασία

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση 
άλλου λογισμικού

58.29.2 Έκδοση 
λογισμικού 
εφαρμογών, που 
διαθέτεται σε 
συσκευασία

Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που διαθέτεται σε 
συσκευασία

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση άλλου 
λογισμικού

58.29.2 Έκδοση 
λογισμικού εφαρμογών, 
που διαθέτεται σε 
συσκευασία

58.29.21 Έκδοση γενικών 
εφαρμογών λογισμικού 
επιχειρηματικής 
παραγωγικότητας και 
οικιακής χρήσης, που 
διαθέτεται σε 
συσκευασία

Έκδοση γενικών εφαρμογών λογισμικού επιχειρηματικής 
παραγωγικότητας και οικιακής χρήσης, που διαθέτεται σε 
συσκευασία
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση άλλου 
λογισμικού

58.29.2 Έκδοση 
λογισμικού εφαρμογών, 
που διαθέτεται σε 
συσκευασία

58.29.29 Έκδοση άλλων 
λογισμικών εφαρμογών, 
που διαθέτονται σε 
συσκευασία

Έκδοση άλλων λογισμικών εφαρμογών, που διαθέτονται σε 
συσκευασία

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση 
άλλου λογισμικού

58.29.3 Έκδοση 
λογισμικού, που 
κατεβάζεται 
(download) από το 
Internet

Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από 
το Internet

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση άλλου 
λογισμικού

58.29.3 Έκδοση 
λογισμικού, που 
κατεβάζεται (download) 
από το Internet

58.29.31 Έκδοση 
λογισμικού συστημάτων, 
που κατεβάζεται 
(download) από το 
Internet

Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) 
από το Internet

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση άλλου 
λογισμικού

58.29.3 Έκδοση 
λογισμικού, που 
κατεβάζεται (download) 
από το Internet

58.29.32 Έκδοση 
λογισμικού εφαρμογών, 
που κατεβάζεται 
(download) από το 
Internet

Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) 
από το Internet

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση 
άλλου λογισμικού

58.29.4 Διάθεση 
επιγραμμικού (on line) 
λογισμικού

Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση άλλου 
λογισμικού

58.29.4 Διάθεση 
επιγραμμικού (on line) 
λογισμικού

58.29.40 Διάθεση 
επιγραμμικού (on line) 
λογισμικού

Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση 
άλλου λογισμικού

58.29.5 Υπηρεσίες 
χορήγησης αδειών για 
τα δικαιώματα χρήσης 
λογισμικού 
υπολογιστή

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης 
λογισμικού υπολογιστή

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές 
δραστηριότητες

58.2 Έκδοση λογισμικού 58.29 Έκδοση άλλου 
λογισμικού

58.29.5 Υπηρεσίες 
χορήγησης αδειών για τα 
δικαιώματα χρήσης 
λογισμικού υπολογιστή

58.29.50 Υπηρεσίες 
χορήγησης αδειών για τα 
δικαιώματα χρήσης 
λογισμικού υπολογιστή

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης 
λογισμικού υπολογιστή

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικών προγραμμάτων
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 

Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικώ
ν ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 

Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.1 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.1 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.11 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών

Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.1 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.11 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών

59.11.11.01 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
εκπαιδευτικών ταινιών

Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.1 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.11 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών

59.11.11.02 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
τηλεοπτικών ταινιών

Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.1 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.12 Υπηρεσίες 
παραγωγής ταινιών 
προώθησης ή 
διαφημιστικών και βίντεο

Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών 
και βίντεο
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.1 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.12 Υπηρεσίες 
παραγωγής ταινιών 
προώθησης ή 
διαφημιστικών και βίντεο

59.11.12.01 Υπηρεσίες 
βιντεοσκοπήσεων για 
προώθηση πωλήσεων

Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.1 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.12 Υπηρεσίες 
παραγωγής ταινιών 
προώθησης ή 
διαφημιστικών και βίντεο

59.11.12.02 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
διαφημιστικών ταινιών

Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.1 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.13 Άλλες 
υπηρεσίες παραγωγής 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 

Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικού προγράμματος

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.21 Υπηρεσίες 
διάθεσης πρωτοτύπων 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

Υπηρεσίες διάθεσης πρωτοτύπων κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.22 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
κινηματογραφικών 
ταινιών

Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.23 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
κινηματογραφικών 
ταινιών και άλλου 
περιεχομένου βίντεο σε 
δίσκο, ταινία ή άλλο 
φυσικό μέσο

Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών και άλλου 
περιεχομένου βίντεο σε δίσκο, ταινία ή άλλο φυσικό μέσο

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.23 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
κινηματογραφικών ταινιών 
και άλλου περιεχομένου 
βίντεο σε δίσκο, ταινία ή 
άλλο φυσικό μέσο

59.11.23.01 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
βιντεοσκοπήσεων, 
εκτός διαφημιστικών και 
εκτός εκδηλώσεων

Υπηρεσίες διάθεσης βιντεοσκοπήσεων, εκτός διαφημιστικών και 
εκτός εκδηλώσεων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.2 Υπηρεσίες 
διάθεσης 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.11.24 Υπηρεσίες 
διάθεσης ταινιών και 
άλλων βίντεο, που 
κατεβάζονται (download) 
από το Internet

Υπηρεσίες διάθεσης ταινιών και άλλων βίντεο, που 
κατεβάζονται (download) από το Internet

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 

Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.3 Πώληση 
διαφημιστικού χώρου 
ή χρόνου σε ταινίες, 
βίντεο και τηλεοπτικά 
προϊόντα

Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, 
βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11 Δραστηριότητες 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.11.3 Πώληση 
διαφημιστικού χώρου ή 
χρόνου σε ταινίες, βίντεο 
και τηλεοπτικά προϊόντα

59.11.30 Πώληση 
διαφημιστικού χώρου ή 
χρόνου σε ταινίες, βίντεο 
και τηλεοπτικά προϊόντα

Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και 
τηλεοπτικά προϊόντα

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 

Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικώ
ν ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 

Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος 

Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος 

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.11 Υπηρεσίες 
οπτικοακουστικής 
επιμέλειας ταινιών 

Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών 

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.11 Υπηρεσίες 
οπτικοακουστικής 
επιμέλειας ταινιών 

59.12.11.01 Υπηρεσίες 
μοντάζ ταινιών Υπηρεσίες μοντάζ ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.11 Υπηρεσίες 
οπτικοακουστικής 
επιμέλειας ταινιών 

59.12.11.02 Υπηρεσίες 
ντουμπλαρίσματος 
ταινιών

Υπηρεσίες ντουμπλαρίσματος ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.12 Υπηρεσίες 
μετασχηματισμών και 
αναπαραγωγής 
πρωτοτύπων ταινιών

Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής πρωτοτύπων 
ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.12 Υπηρεσίες 
μετασχηματισμών και 
αναπαραγωγής 
πρωτοτύπων ταινιών

59.12.12.01 Υπηρεσίες 
αναπαραγωγής 
προεγγεγραμμένων 
μέσων εγγραφής ήχου, 
εικόνας και δεδομένων

Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής 
ήχου, εικόνας και δεδομένων
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.13 Υπηρεσίες 
χρωματικής διόρθωσης 
και ψηφιακής 
αποκατάστασης ταινιών

Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής 
αποκατάστασης ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.14 Υπηρεσίες 
οπτικών εφέ ταινιών Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.15 Υπηρεσίες 
κινούμενων σχεδίων 
(animation)

Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation)

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.16 Υπηρεσίες 
επιγραφής, τιτλισμού και 
υποτιτλισμού ταινιών

Υπηρεσίες επιγραφής, τιτλισμού και υποτιτλισμού ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.16 Υπηρεσίες 
επιγραφής, τιτλισμού και 
υποτιτλισμού ταινιών

59.12.16.01 Υπηρεσίες 
εκτύπωσης υποτίτλων 
σε ταινίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης υποτίτλων σε ταινίες

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.17 Υπηρεσίες 
ακουστικής επιμέλειας 
και σχεδίασης ταινιών

Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης ταινιών
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.12.1 Υπηρεσίες 
συνοδευτικές της 
παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος 

59.12.19 Άλλες 
υπηρεσίες συνοδευτικές 
της παραγωγής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13 

Δραστηριότητες 
διανομής 
κινηματογραφικώ
ν ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13 

Δραστηριότητες 
διανομής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13.1 Υπηρεσίες 
αδειοδότησης και 
διανομής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

Υπηρεσίες αδειοδότησης και διανομής 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες 
διανομής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13.1 Υπηρεσίες 
αδειοδότησης και 
διανομής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.13.11 Υπηρεσίες 
χορήγησης αδειών για τα 
δικαιώματα 
κινηματογραφικών 
ταινιών και για τα έσοδά 
τους

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα 
κινηματογραφικών ταινιών και για τα έσοδά τους

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες 
διανομής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13.1 Υπηρεσίες 
αδειοδότησης και διανομής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.13.11 Υπηρεσίες 
χορήγησης αδειών για τα 
δικαιώματα 
κινηματογραφικών ταινιών 
και για τα έσοδά τους

59.13.11.01 Υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων 
ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες 
διανομής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13.1 Υπηρεσίες 
αδειοδότησης και διανομής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.13.11 Υπηρεσίες 
χορήγησης αδειών για τα 
δικαιώματα 
κινηματογραφικών ταινιών 
και για τα έσοδά τους

59.13.11.02 Υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης 
κινηματογραφικών 
ταινιών

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες 
διανομής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13.1 Υπηρεσίες 
αδειοδότησης και 
διανομής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.13.12 Άλλες 
υπηρεσίες διανομής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού 
προγράμματος

Άλλες υπηρεσίες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικού προγράμματος

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες 
διανομής 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.13.1 Υπηρεσίες 
αδειοδότησης και διανομής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.13.12 Άλλες υπηρεσίες 
διανομής 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος

59.13.12.01 Υπηρεσίες 
ενοικίασης με ποσοστά 
κινηματογραφικών 
ταινιών

Υπηρεσίες ενοικίασης με ποσοστά κινηματογραφικών ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.14 

Δραστηριότητες 
προβολής 
κινηματογραφικώ
ν ταινιών

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών 
ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.14 

Δραστηριότητες 
προβολής 
κινηματογραφικών 
ταινιών

59.14.1 Υπηρεσίες 
προβολής 
κινηματογραφικών 
ταινιών

Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.14 Δραστηριότητες 
προβολής 
κινηματογραφικών 
ταινιών

59.14.1 Υπηρεσίες 
προβολής 
κινηματογραφικών 
ταινιών

59.14.10 Υπηρεσίες 
προβολής 
κινηματογραφικών 
ταινιών

Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.1 Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.14 Δραστηριότητες 
προβολής 
κινηματογραφικών 
ταινιών

59.14.1 Υπηρεσίες 
προβολής 
κινηματογραφικών ταινιών

59.14.10 Υπηρεσίες 
προβολής 
κινηματογραφικών ταινιών

59.14.10.01 Υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης 
κινηματογράφου

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογράφου
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές 
εκδόσεις

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20 

Ηχογραφήσεις 
και μουσικές 
εκδόσεις

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 

Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20.1 Υπηρεσίες 
ηχογράφησης και 
ζωντανής εγγραφής 
ήχου· παραγωγή 
πρωτοτύπων 
ηχογραφήσεων

Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου· 
παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20.1 Υπηρεσίες 
ηχογράφησης και 
ζωντανής εγγραφής 
ήχου· παραγωγή 
πρωτοτύπων 
ηχογραφήσεων

59.20.11 Υπηρεσίες 
ηχογράφησης Υπηρεσίες ηχογράφησης

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20.1 Υπηρεσίες 
ηχογράφησης και 
ζωντανής εγγραφής 
ήχου· παραγωγή 
πρωτοτύπων 
ηχογραφήσεων

59.20.12 Υπηρεσίες 
ζωντανής εγγραφής ήχου Υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20.1 Υπηρεσίες 
ηχογράφησης και 
ζωντανής εγγραφής 
ήχου· παραγωγή 
πρωτοτύπων 
ηχογραφήσεων

59.20.13 Παραγωγή 
πρωτοτύπων 
ηχογραφήσεων

Παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 

Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20.2 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
ραδιοφωνικού 
προγράμματος· 
παραγωγή 
πρωτοτύπων 
ραδιοφωνικού 
προγράμματος

Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος· 
παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20.2 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
ραδιοφωνικού 
προγράμματος· 
παραγωγή πρωτοτύπων 
ραδιοφωνικού 
προγράμματος

59.20.21 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
ραδιοφωνικού 
προγράμματος

Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20.2 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
ραδιοφωνικού 
προγράμματος· 
παραγωγή πρωτοτύπων 
ραδιοφωνικού 
προγράμματος

59.20.22 Παραγωγή 
πρωτοτύπων 
ραδιοφωνικού 
προγράμματος

Παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 

Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20.3 Υπηρεσίες 
μουσικών εκδόσεων Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20.3 Υπηρεσίες 
μουσικών εκδόσεων

59.20.31 Υπηρεσίες 
παραγωγής έντυπης 
μουσικής

Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20.3 Υπηρεσίες 
μουσικών εκδόσεων

59.20.32 Υπηρεσίες 
παραγωγής 
παρτιτούρων σε 
ηλεκτρονική μορφή

Υπηρεσίες παραγωγής παρτιτούρων σε ηλεκτρονική μορφή
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20.3 Υπηρεσίες 
μουσικών εκδόσεων

59.20.33 Υπηρεσίες 
παραγωγής μουσικών 
δίσκων, ταινιών ή άλλων 
εγγραφών μουσικής σε 
φυσικά μέσα

Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων 
εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20.3 Υπηρεσίες 
μουσικών εκδόσεων

59.20.34 Υπηρεσίες 
παραγωγής άλλων 
δίσκων και ταινιών ήχου

Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20.3 Υπηρεσίες 
μουσικών εκδόσεων

59.20.35 Υπηρεσίες 
κατεβάσματος 
(downloads) μουσικής

Υπηρεσίες κατεβάσματος (downloads) μουσικής

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 

Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20.4 Υπηρεσίες 
χορήγησης άδειας για 
τα δικαιώματα χρήσης 
ακουστικών 
πρωτοτύπων

Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης 
ακουστικών πρωτοτύπων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.2 Ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

59.20 Ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις

59.20.4 Υπηρεσίες 
χορήγησης άδειας για τα 
δικαιώματα χρήσης 
ακουστικών 
πρωτοτύπων

59.20.40 Υπηρεσίες 
χορήγησης άδειας για τα 
δικαιώματα χρήσης 
ακουστικών 
πρωτοτύπων

Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης 
ακουστικών πρωτοτύπων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 

Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών 
και συναφείς 
δραστηριότητες

62.01 

Δραστηριότητες 
προγραμματισμο
ύ ηλεκτρονικών 
συστημάτων

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
συστημάτων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.01 

Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.1 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και 
ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας

Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της 
πληροφορίας

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.1 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και 
ανάπτυξης τεχνολογιών 
της πληροφορίας

62.01.11 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και 
ανάπτυξης τεχνολογιών 
της πληροφορίας για 
εφαρμογές

Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της 
πληροφορίας για εφαρμογές

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.1 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας

62.01.11 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας για 
εφαρμογές

62.01.11.01 Παραγωγή 
προγραμμάτων 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, που 
παράγονται ή 
ολοκληρώνονται 
κατόπιν παραγγελίας

Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που 
παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.1 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας

62.01.11 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας για 
εφαρμογές

62.01.11.02 Υπηρεσίες 
ανάπτυξης και 
υποστήριξης 
λογισμικού εφαρμογών 
τηλεματικής

Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών 
τηλεματικής

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.1 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας

62.01.11 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας για 
εφαρμογές

62.01.11.03 Υπηρεσίες 
ανάπτυξης λογισμικού 
πολυμέσων 
(multimedia)

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.1 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας

62.01.11 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας για 
εφαρμογές

62.01.11.04 Υπηρεσίες 
δημιουργίας 
ιστοσελίδων στο 
διαδίκτυο

Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.1 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας

62.01.11 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας για 
εφαρμογές

62.01.11.05 Υπηρεσίες 
επανόρθωσης 
καταστραφέντος 
λογισμικού

Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.1 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας

62.01.11 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας για 
εφαρμογές

62.01.11.06 Υπηρεσίες 
ποιοτικού ελέγχου 
συστήματος λογισμικού

Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.1 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας

62.01.11 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας για 
εφαρμογές

62.01.11.07 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού, 
υποστήριξης και 
ολοκλήρωσης 
συστήματος λογισμικού

Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος 
λογισμικού

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.1 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και 
ανάπτυξης τεχνολογιών 
της πληροφορίας

62.01.12 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και 
ανάπτυξης τεχνολογιών 
της πληροφορίας για 
δίκτυα και συστήματα

Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της 
πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.01 

Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.2 Παραγωγή 
πρωτοτύπων 
λογισμικού

Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.2 Παραγωγή 
πρωτοτύπων λογισμικού

62.01.21 Παραγωγή 
πρωτοτύπων λογισμικού 
παιχνιδιών υπολογιστή

Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.01.2 Παραγωγή 
πρωτοτύπων λογισμικού

62.01.29 Παραγωγή 
πρωτοτύπων άλλου 
λογισμικού

Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών 
και συναφείς 
δραστηριότητες

62.02 

Δραστηριότητες 
παροχής 
συμβουλών 
σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.02 

Δραστηριότητες 
παροχής 
συμβουλών σχετικά 
με τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

62.02.1 Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών 
για θέματα υλικού 
(Hardware) 

υπολογιστών

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού 
(Hardware) υπολογιστών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

62.02 Δραστηριότητες 
παροχής συμβουλών 
σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

62.02.1 Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών για 
θέματα υλικού 
(Hardware) υπολογιστών

62.02.10 Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών για 
θέματα υλικού 
(Hardware) υπολογιστών

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) 
υπολογιστών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.02 

Δραστηριότητες 
παροχής 
συμβουλών σχετικά 
με τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

62.02.2 Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών 
για θέματα 
συστημάτων και 
λογισμικού

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα 
συστημάτων και λογισμικού
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

62.02 Δραστηριότητες 
παροχής συμβουλών 
σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

62.02.2 Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών για 
θέματα συστημάτων και 
λογισμικού

62.02.20 Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών για 
θέματα συστημάτων και 
λογισμικού

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και 
λογισμικού

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.02 

Δραστηριότητες 
παροχής 
συμβουλών σχετικά 
με τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

62.02.3 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης 
για τεχνολογίες της 
πληροφορίας

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της 
πληροφορίας

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

62.02 Δραστηριότητες 
παροχής συμβουλών 
σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

62.02.3 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης για 
τεχνολογίες της 
πληροφορίας

62.02.30 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης για 
τεχνολογίες της 
πληροφορίας

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της 
πληροφορίας

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.02 Δραστηριότητες 
παροχής συμβουλών 
σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

62.02.3 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης για 
τεχνολογίες της 
πληροφορίας

62.02.30 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης για 
τεχνολογίες της 
πληροφορίας

62.02.30.01 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης 
δικτύων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.02 Δραστηριότητες 
παροχής συμβουλών 
σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

62.02.3 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης για 
τεχνολογίες της 
πληροφορίας

62.02.30 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης για 
τεχνολογίες της 
πληροφορίας

62.02.30.02 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης 
εξειδικευμένου 
λογισμικού εφαρμογών

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού 
εφαρμογών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.02 Δραστηριότητες 
παροχής συμβουλών 
σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

62.02.3 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης για 
τεχνολογίες της 
πληροφορίας

62.02.30 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης για 
τεχνολογίες της 
πληροφορίας

62.02.30.03 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης 
συστημάτων 
υπολογιστών

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.02 Δραστηριότητες 
παροχής συμβουλών 
σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

62.02.3 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης για 
τεχνολογίες της 
πληροφορίας

62.02.30 Υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης για 
τεχνολογίες της 
πληροφορίας

62.02.30.04 Υπηρεσίες 
υποστήριξης 
λογισμικού πολυμέσων

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών 
και συναφείς 
δραστηριότητες

62.03 Υπηρεσίες 
διαχείρισης 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.03 Υπηρεσίες 
διαχείρισης 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.03.1 Υπηρεσίες 
διαχείρισης 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

62.03 Υπηρεσίες 
διαχείρισης 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.03.1 Υπηρεσίες 
διαχείρισης 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.03.11 Υπηρεσίες 
διαχείρισης δικτύου Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

62.03 Υπηρεσίες 
διαχείρισης 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.03.1 Υπηρεσίες 
διαχείρισης 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.03.12 Υπηρεσίες 
διαχείρισης συστημάτων 
ηλεκτρονικού 
υπολογιστή

Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
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Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών 
και συναφείς 
δραστηριότητες

62.09 Άλλες 
δραστηριότητες 
της τεχνολογίας 
της πληροφορίας 
και 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.09 Άλλες 
δραστηριότητες της 
τεχνολογίας της 
πληροφορίας και 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

62.09.1 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού εξοπλισμού

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

62.09 Άλλες 
δραστηριότητες της 
τεχνολογίας της 
πληροφορίας και 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

62.09.1 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

62.09.10 Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.09 Άλλες 
δραστηριότητες της 
τεχνολογίας της 
πληροφορίας και 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

62.09.2 Άλλες 
υπηρεσίες των 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών π.δ.κ.α.

Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

62.09 Άλλες 
δραστηριότητες της 
τεχνολογίας της 
πληροφορίας και 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

62.09.2 Άλλες υπηρεσίες 
των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών π.δ.κ.α.

62.09.20 Άλλες 
υπηρεσίες των 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών π.δ.κ.α.

Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες

62.0 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες

62.09 Άλλες 
δραστηριότητες της 
τεχνολογίας της 
πληροφορίας και 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

62.09.2 Άλλες υπηρεσίες 
των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών π.δ.κ.α.

62.09.20 Άλλες υπηρεσίες 
των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών π.δ.κ.α.

62.09.20.01 Υπηρεσίες 
μετατροπής και 
διόρθωσης ψηφιακών 
υπόβαθρων (cd, 
δισκετών κλπ)

Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, 
δισκετών κλπ)
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ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77. Δραστηριότητες 
ενοικίασης και 
εκμίσθωσης

77.1 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων 
οχημάτων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77. Δραστηριότητες 
ενοικίασης και 
εκμίσθωσης

77.1 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

77.11 Ενοικίαση 
και εκμίσθωση 
αυτοκινήτων και 
ελαφρών 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77. Δραστηριότητες 
ενοικίασης και 
εκμίσθωσης

77.1 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

77.11 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση 
αυτοκινήτων και 
ελαφρών 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

77.11.1 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 
αυτοκινήτων και 
ελαφρών 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77. Δραστηριότητες 
ενοικίασης και 
εκμίσθωσης

77.1 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση μηχανοκίνητων 
οχημάτων

77.11 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση 
αυτοκινήτων και 
ελαφρών 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

77.11.1 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης αυτοκινήτων 
και ελαφρών 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

77.11.10 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης αυτοκινήτων 
και ελαφρών 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77. Δραστηριότητες 
ενοικίασης και 
εκμίσθωσης

77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση 
αυτοκινήτων και 
ελαφρών 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων

77.11.1 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11.10 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων

77.11.10.01 Υπηρεσίες 
ενοικίασης επιβατηγών 
αυτοκινήτων, χωρίς 
οδηγό

Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77. Δραστηριότητες 
ενοικίασης και 
εκμίσθωσης

77.3 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών 
εξοπλισμού και 
υλικών αγαθών

77.34 Ενοικίαση 
και εκμίσθωση 
εξοπλισμού 
πλωτών 
μεταφορών

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών 
μεταφορών

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77. Δραστηριότητες 
ενοικίασης και 
εκμίσθωσης

77.3 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών 
εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών

77.34 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση 
εξοπλισμού 
πλωτών 
μεταφορών

77.34.1 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης υδάτινου 
μεταφορικού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης 
υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77. Δραστηριότητες 
ενοικίασης και 
εκμίσθωσης

77.3 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών 
εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών

77.34 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση 
εξοπλισμού πλωτών 
μεταφορών

77.34.1 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης υδάτινου 
μεταφορικού εξοπλισμού

77.34.10 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης υδάτινου 
μεταφορικού εξοπλισμού

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου 
μεταφορικού εξοπλισμού
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ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77. Δραστηριότητες 
ενοικίασης και 
εκμίσθωσης

77.3 Ενοικίαση και εκμίσθωση 
άλλων μηχανημάτων, ειδών 
εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών

77.34 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση εξοπλισμού 
πλωτών μεταφορών

77.34.1 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
υδάτινου μεταφορικού 
εξοπλισμού

77.34.10 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
υδάτινου μεταφορικού 
εξοπλισμού

77.34.10.01 Υπηρεσίες 
ενοικίασης λέμβων, 
χωρίς πλήρωμα

Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77. Δραστηριότητες 
ενοικίασης και 
εκμίσθωσης

77.3 Ενοικίαση και εκμίσθωση 
άλλων μηχανημάτων, ειδών 
εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών

77.34 Ενοικίαση και 
εκμίσθωση εξοπλισμού 
πλωτών μεταφορών

77.34.1 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
υδάτινου μεταφορικού 
εξοπλισμού

77.34.10 Υπηρεσίες 
ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
υδάτινου μεταφορικού 
εξοπλισμού

77.34.10.02 Υπηρεσίες 
ενοικίασης τουριστικού 
σκάφους, χωρίς 
πλήρωμα

Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

79. Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών 
και υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.9 Άλλες 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.90 Άλλες 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και 
συναφείς δραστηριότητες

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

79. Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών 
και υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.9 Άλλες 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών κρατήσεων 
και συναφείς 
δραστηριότητες

79.90 Άλλες 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.90.1 Υπηρεσίες 
τουριστικής 
προβολής και 
ενημέρωσης 
επισκεπτών

Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης 
επισκεπτών

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

79. Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών 
και υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.9 Άλλες δραστηριότητες 
υπηρεσιών κρατήσεων και 
συναφείς δραστηριότητες

79.90 Άλλες 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.90.1 Υπηρεσίες 
τουριστικής προβολής 
και ενημέρωσης 
επισκεπτών

79.90.11 Υπηρεσίες 
τουριστικής προβολής Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
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ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

79. Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών 
και υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.9 Άλλες δραστηριότητες 
υπηρεσιών κρατήσεων και 
συναφείς δραστηριότητες

79.90 Άλλες 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.90.1 Υπηρεσίες 
τουριστικής προβολής 
και ενημέρωσης 
επισκεπτών

79.90.12 Υπηρεσίες 
ενημέρωσης επισκεπτών Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

79. Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών 
και υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.9 Άλλες 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών κρατήσεων 
και συναφείς 
δραστηριότητες

79.90 Άλλες 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.90.2 Υπηρεσίες 
τουριστικών ξεναγών Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

79. Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών 
και υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.9 Άλλες δραστηριότητες 
υπηρεσιών κρατήσεων και 
συναφείς δραστηριότητες

79.90 Άλλες 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
κρατήσεων και 
συναφείς 
δραστηριότητες

79.90.2 Υπηρεσίες 
τουριστικών ξεναγών

79.90.20 Υπηρεσίες 
τουριστικών ξεναγών Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες Νοσοκομειακές δραστηριότητες

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 

Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

Νοσοκομειακές δραστηριότητες
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ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 

Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 

Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

Νοσοκομειακές υπηρεσίες

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.11 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες χειρουργείου Νοσοκομειακές υπηρεσίες χειρουργείου

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.11 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες χειρουργείου

86.10.11.01 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
αγγειοχειρουργικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας 
αγγειοχειρουργικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.11 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες χειρουργείου

86.10.11.02 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
νευροχειρουργικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας 
νευροχειρουργικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.11 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες χειρουργείου

86.10.11.03 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
παιδιατρικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.11 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες χειρουργείου

86.10.11.04 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας πλαστικής 
χειρουργικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής 
χειρουργικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.11 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες χειρουργείου

86.10.11.05 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
χειρουργικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.11 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες χειρουργείου

86.10.11.06 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
χειρουργικής θώρακα

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής 
θώρακα

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.11 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες χειρουργείου

86.10.11.07 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
χειρουργικής παίδων

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής 
παίδων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.12 Γυναικολογικές 
και μαιευτικές 
νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

Γυναικολογικές και μαιευτικές νοσοκομειακές υπηρεσίες

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.12 Γυναικολογικές 
και μαιευτικές 
νοσοκομειακές υπηρεσίες

86.10.12.01 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας μαιευτικής - 
γυναικολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής - 
γυναικολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.13 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες 
αποκατάστασης

Νοσοκομειακές υπηρεσίες αποκατάστασης

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.13 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες αποκατάστασης

86.10.13.01 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας φυσικής 
ιατρικής και 
αποκατάστασης

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής 
και αποκατάστασης

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.14 Νοσοκομειακές 
ψυχιατρικές υπηρεσίες Νοσοκομειακές ψυχιατρικές υπηρεσίες

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.14 Νοσοκομειακές 
ψυχιατρικές υπηρεσίες

86.10.14.01 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
παιδοψυχιατρικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας 
παιδοψυχιατρικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.14 Νοσοκομειακές 
ψυχιατρικές υπηρεσίες

86.10.14.02 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας ψυχιατρικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές 
υπηρεσίες που 
παρέχονται από ιατρούς

Άλλες νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρέχονται από ιατρούς

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.01 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
αιματολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.02 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
ακτινοδιαγνωστικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας 
ακτινοδιαγνωστικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.03 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
ακτινοθεραπευτικής - 
ογκολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας 
ακτινοθεραπευτικής - ογκολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.04 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
αλλεργιολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.05 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
αναισθησιολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας 
αναισθησιολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.06 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
γαστρεντερολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας 
γαστρεντερολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.07 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας γενικής 
ιατρικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ



ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.08 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
δερματολογίας - 
αφροδισιολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας - 
αφροδισιολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.09 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
ενδοκρινολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.10 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας ιατρικής 
βιοπαθολογίας 
(μικροβιολογίας)

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής 
βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας)

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.11 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
καρδιολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.12 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
κυτταρολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.13 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας νευρολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.14 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
νεφρολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.15 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
ορθοπεδικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής
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ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.16 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας ουρολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.17 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
οφθαλμολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.18 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας παθολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.19 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
παθολογικής 
ανατομικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής 
ανατομικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.20 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
παθολογικής 
ογκολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής 
ογκολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.21 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
πνευμονολογίας - 
φυματιολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας 
- φυματιολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.22 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας πυρηνικής 
ιατρικής

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής 
ιατρικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.23 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
ρευματολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας
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ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας

86.1 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10 Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες

86.10.1 Νοσοκομειακές 
υπηρεσίες

86.10.15 Άλλες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από 
ιατρούς

86.10.15.24 

Ενδονοσοκομειακές 
ιατρικές υπηρεσίες 
ειδικότητας 
ωτορινολαρυγγολογίας

Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας 
ωτορινολαρυγγολογίας

ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΩ-73Κ
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