
 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -                             ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -                       ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                            Κ.Α.Δ.                  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                           Κ.Α.Δ.             ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                             Κ.Α.Δ. 

Σημείωση: Αφού εντοπίσετε τον Κ.Α.Δ. της επιθυμητής δραστηριότητας, ανατρέξτε στην κυρίως Ονοματολογία. Πιθανόν, κάποιος παρεμφερής Κ.Α.Δ. σας 
ταιριάζει περισσότερο. 
 

75

OCR 18.13.10.02 
αβγών διαλογής 01.62.10.02 

αγροχημικών προϊόντων λοιπών 
υπεργολαβίας 20.20.9 

αγωγών μεγάλων αποστάσεων 
σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.11 
αγωγών μεγάλων αποστάσεων 
σχετικών με μεταφορά υγρών 
κατασκευαστικές εργασίες 42.21.21 

αγωγών τοπικών σχετικών με μεταφορά 
υγρών 42.21.12 

αγωγών τοπικών σχετικών με μεταφορά 
υγρών κατασκευαστικές εργασίες 42.21.22 

αγωγών ύδρευσης τροφοδοτικών και 
δευτερευόντων 42.21.13 
αγωγών ύδρευσης τροφοδοτικών και 
δευτερευόντων κατασκευαστικές 
εργασίες 42.21.23 
αδαμαντόδεσης βιομηχανικών 
διαμαντιών 32.12.12.01 
αδαμαντόδεσης φυσικών διαμαντιών 32.12.11.02 
αέρα ψυχρού παροχής 35.30.22 
αερίου εγκαταστάσεων 43.22.2 
αερίου φυσικού άντλησης 09.10.12 
αερίου φυσικού άντλησης βοηθητικές 09.10.1 

αερίου φυσικού υγροποίηση και 
επαναεριοποίηση για μεταφορά που 
γίνεται στο χώρο του ορυχείου 09.10.13 
αερισμού εγκαταστάσεων 43.22.12 
αερίων βιομηχανικών υπεργολαβίας 20.11.9 
αεροθαλάμων υπεργολαβίας 22.11.9 
αεροσκαφών επισκευής και μετατροπής 30.30.6 
αεροσκαφών υπεργολαβίας 30.30.9 
αθλητικών ειδών υπεργολαβίας 32.30.9 
αθλητισμού κατασκευές 42.99.12 
αιθέριων ελαίων υπεργολαβίας 20.53.9 

ακτινολογικού εξοπλισμού 
υπεργολαβίας 26.60.99 
αλατιού επεξεργασίας και καθαρισμού 10.84.30.01 
αλατοτριβείου 10.84.30.01 
αλεξικέραυνων εγκατάστασης 43.21.10.01 
αλευρόμυλων προϊόντων υπεργολαβίας 10.61.9 
αλιείας βοηθητικές 03.11.71 
αλυσίδων ειδών υπεργολαβίας 25.93.9 
αλωνισμού δημητριακών 01.63.10.02 

αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 
κατασκευής υπεργολαβίας 29.20.9 

αμαξωμάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
εκτέλεσης εργασιών 29.20.4 
αμμοβολισμού μετάλλων 25.61.22.01 

αμύλων και αμυλωδών προϊόντων 
υπεργολαβίας 10.62.9 
αναγνώρισης οπτικής χαρακτήρων 18.13.10.02 

ανακαινίσεις κτιρίων μη οικιστικών 
κατασκευαστικές 41.20.4 

ανακαινίσεις κτιρίων οικιστικών 
κατασκευαστικές 41.20.3 

ανακαίνισης επίπλων 31.09.92.01 

ανακατασκευής σε αμαξώματα 
μηχανοκίνητων οχημάτων 29.20.4 

αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής 18.20.2 
αναπαραγωγής ηχογράφησης 18.20.1 
αναπαραγωγής θηραμάτων 01.70.10.03 
αναπαραγωγής λογισμικού 18.20.3 
αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων 
μέσων 18.20 
αναπαραγωγής φιλμ 18.13.10.07 
ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41.10.1 
ανάτηξης ελαφρών μετάλλων 24.53.10.01 
ανάτηξης μη σιδηρούχων μετάλλων 24.54.10.01 
ανάτηξης χάλυβα 24.52.10.01 

ανάτηξης χυτοσίδηρου 24.51.13.01 

ανατίναξης βράχων προς δημιουργία 
εργοτάξιου 43.12.12.01 

αναψυκτικών υπεργολαβίας 11.07.9 
αναψυχής κατασκευές 42.99.12 
ανελκυστήρων επισκευής και 
συντήρησης 43.29.19.02 
ανοδίωσης μετάλλων 25.61.22.02 

ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 
άλλων υπεργολαβίας 20.13.9 
αντλιοστάσιων 42.21.13 
αντλιοστάσιων κατασκευαστικές 
εργασίες 42.21.23 
αντλιών άλλων υπεργολαβίας 28.13.9 

αντλιών φρεάτων ύδατος εργασίες 
εγκατάστασης και επισκευής 42.21.24.02 

ανύψωσης υλικών εξοπλισμού και 
μερών του υπεργολαβίας 28.22.9 

αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 01.63.10.17 
αποκατάστασης επίπλων 31.09.92.01 

αποκατάστασης οδικών επιφανειών με 
άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ. 42.11.20.05 

απολύμανσης αγροτικών προϊόντων 01.63.10.03 

απομάκρυνσης βράχων προς 
δημιουργία εργοτάξιου 43.12.12.01 
αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων 01.63.10.04 
αποξήρανσης και αποφλοίωσης 
οσπρίων και άλλων αγροτικών 
προϊόντων 01.63.10.05 
αποξήρανσης ξύλου 16.10.91.01 
αποξήρανσης σταφίδας 01.63.10.06 
αποξήρανσης σύκων 01.63.10.07 

αποπεράτωσης κτιρίων και 
τελειωμάτων άλλες εργασίες π.δ.κ.α. 43.39.19 
απορρυπαντικών υπεργολαβίας 20.41.9 
αποσκευών υπεργολαβίας 15.12.9 
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αποσταγματοποιού, για λογαριασμό 
τρίτων 11.01.99.01 

αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών 
εκτάσεων 43.12.11.02 

αποτίμησης δασικής ξυλείας 02.40.10.02 
αποτύπωσης ανάγλυφης εντύπων 18.14.10.01 
αποτύπωσης επί μετάλλων 25.61.22.07 
αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων 01.63.10.08 
αποφλοίωσης δέντρων 02.40.10.01 

αποφράξεως φρεατίων και άλλων 
υδραυλικών εγκαταστάσεων 43.22.11.07 
αποχετευτικών αγωγών εγκαταστάσεων 43.22.11 
αραίωσης ζαχαρότευτλων 01.61.10.02 
αργίλιου υπεργολαβίας 24.42.9 

αργύρου από επεξεργασία χημικών 
καταλοίπων 24.41.99.01 

αργύρου από επεξεργασία χημικών 
καταλοίπων για λογαριασμό τρίτων 24.41.10.01 
άργυρου σκευών φασόν 32.12.99.04 

άργυρου τεχνουργημάτων φινιρίσματος 
φασόν 32.12.99.01 

άρδευσης συστημάτων 01.61.10.08 

αρτυμάτων και καρυκευμάτων 
υπεργολαβίας 10.84.9 

αρωμάτων υπεργολαβίας 20.42.9 
ασβέστη υπεργολαβίας 23.52.9 
ατμογεννητριών υπεργολαβίας 25.30.9 
ατμού μέσω δικτύου διανομής παροχής 35.30.12 
ατμού παροχής 35.30.1 
ατμού, προς θέρμανση πόλεων 
παροχής 35.30.11.01 
ατραπών δημιουργίας, συντήρησης, 
σήμανσης κλπ κατασκευαστικές 
εργασίες 42.11.20.03 
αυτοκινητόδρομων 42.11.1 

αυτοκινητόδρομων κατασκευαστικές 
εργασίες 42.11.2 
αφαίρεσης γρεζιών μετάλλων 25.61.22.03 
αφισών εκτύπωσης 18.12.12 

βαμβακιού εκκοκκισμού (εκ των 
υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό) 01.63.10.12 
βαμβακιού εκκοκκισμού (εκ των 
υστέρων πώληση για λογαριασμό 
τρίτων) 01.63.10.13 
βαμβακοσυλλεκτικών μηχανημάτων 01.61.10.01 

βασικών ανόργανων χημικών ουσιών 
άλλων υπεργολαβίας 20.13.9 

βασικών οργανικών χημικών ουσιών 
άλλων υπεργολαβίας 20.14.9 

βαφής σταφίδας 01.63.10.09 
βαφής υφαντικών ινών και νημάτων 13.30.11 
βαψίματος επίπλων 31.09.92.04 
βερνικιών υπεργολαβίας 20.30.9 
βερνικώματος επίπλων 31.09.92.04 
βερνικώματος μετάλλων 25.61.22.08 
βιβλιοδεσίας εντύπων 18.14.10.03 
βιβλιοδετικές και συναφείς 
δραστηριότητες 18.14.1 
βιβλίων εκτύπωσης 18.12.14 
βιομηχανικών αερίων υπεργολαβίας 20.11.9 
βουρτσών υπεργολαβίας 32.91.9 

βράχων ανατίναξης και απομάκρυνσης 
προς δημιουργία εργοτάξιου 43.12.12.01 
βράχων θάλασσας αφαίρεσης 42.91.20.01 
βυθοκόρησης εργασίες 42.91.20.01 
βύνης υπεργολαβίας 11.06.9 
γαιών 43.12.12 
γαιών εκσκαφών και μετακίνησης 43.12.12 

γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
προϊόντων υπεργολαβίας 10.51.9 

γευμάτων έτοιμων υπεργολαβίας 10.85.9 
γεφυρών 42.13.1 
γεφυρών κατασκευαστικές εργασίες 42.13.2 
γεωργικών μηχανημάτων υπεργολαβίας 28.30.99 
γεωτρήσεις 43.13.1 
γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος) 
εργασίες 42.21.24.01 

γεώτρησης σχετικές με την άντληση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου 09.10.11 

γηπέδων αθλητικών δομικού σκελετού 
κατασκευαστικές εργασίες 42.99.22 
γλυκισμάτων διατηρούμενων, 
υπεργολαβίας 10.72.9 
γλυκισμάτων φρέσκων, υπεργολαβίας 10.71.9 
γονιμοποίησης τεχνητής ζώων 01.62.10.08 
γουναρικών από αποκόμματα ή 
ολόκληρα δέρματα, επεξεργασίας και 
συρραφής, για λογαριασμό 
επιτηδευματιών εξωτερικού 14.20.99.02 
γουναρικών από αποκόμματα ή 
ολόκληρα δέρματα, επεξεργασίας και 
συρραφής, για λογαριασμό 
επιτηδευματιών εσωτερικού 14.20.99.01 
γουναρικών από αποκόμματα ή 
ολόκληρα δέρματα, επεξεργασίας και 
συρραφής, για λογαριασμό μη 
επιτηδευματιών 14.20.99.03 

γούνινων ειδών υπεργολαβίας 14.20.9 
γουνών κατεργασμένων και βαμμένων 15.11.9 
γραμματόσημων εκτύπωσης 18.12.11 
γρανίτη τοποθέτησης 43.33.21 

γραφείου μηχανημάτων και εξοπλισμού 
κατασκευής 28.23.91 

γραφείου μηχανημάτων και εξοπλισμού 
υπεργολαβίας 28.23.99 

γραφικής ύλης υπεργολαβίας 17.23.9 
γραφίστα, εκτός διαφήμισης 18.13.10.01 
γυάλινων δοχείων φινιρίσματος 23.13.92 
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γυάλινων ειδών άλλων, 
περιλαμβανομένου του γυαλιού για 
τεχνικές χρήσεις φινιρίσματος 23.19.91 

γυάλινων ειδών που χρησιμοποιούνται 
στο τραπέζι ή στην κουζίνα φινιρίσματος 23.13.91 

γυάλινων ινών υπεργολαβίας 23.14.9 
γυαλιού διακόσμησης για λογαριασμό 
τρίτων 23.12.99.01 

γυαλιού επίπεδου επεξεργασμένου και 
σχηματοποιημένου υπεργολαβίας 23.12.9 

γυαλιού επίπεδου τρόχισης 23.12.99.02 
γυαλιού επίπεδου υπεργολαβίας 23.11.9 

γυαλιού κατεργασμένου άλλων ειδών, 
συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για 
τεχνικές χρήσεις υπεργολαβίας 23.19.99 
γυαλιού κοίλου υπεργολαβίας 23.13.99 
γυαλιού οικοδομικών κατασκευών 43.34.20.01 

γύψινων προϊόντων για 
κατασκευαστικές χρήσεις υπεργολαβίας 23.62.9 
γύψου άλλων ειδών υπεργολαβίας 23.69.19 
γύψου υπεργολαβίας 23.52.9 
δαπέδων διάστρωσης και επένδυσης 43.33.2 

δαπέδων διάστρωσης με ασφαλτικά 
πλακίδια 43.33.29.01 
δαπέδων διάστρωσης με παρκέτα 43.33.29.02 
δασοκομίας βοηθητικές 02.40.1 

δασοκομικές δραστηριότητες σε ζώντα 
δασικά φυτά 02.10.1 
δασοκομικών απογραφών 02.40.10.02 
δασοκομικών μηχανημάτων 
υπεργολαβίας 28.30.99 
δασολόγου 02.40.10.03 
δάσους πυροπροστασίας 02.40.10.07 
δελταρίων ταχυδρομικών εκτύπωσης 18.12.14 
δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων 01.63.10.10 

δένδρων και άλλων φυτών κλαδέματος 01.61.10.07 
δέντρων αποφλοίωσης 02.40.10.01 
δέντρων κοπής 02.40.10.04 
δέντρων κορμών μεταφοράς 02.40.10.06 

δεξαμενών κολυμβητηρίων πλαστικής 
επικάλυψης 43.99.90.08 
δεξαμενών μεταλλικών υπεργολαβίας 25.29.9 
δερμάτινων ενδυμάτων υπεργολαβίας 14.11.9 
δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία 
εντύπων 18.14.10.03 

δεψασμένου και κατεργασμένου 
δέρματος υπεργολαβίας 15.11.9 
δημητριακών αλωνισμού 01.63.10.02 
δημητριακών θερισμού 01.61.10.04 
δημιουργίας πλισέδων σε υφάσματα 13.30.19.01 
διαδρόμων αεροδρομίων 42.11.1 

διαδρόμων αεροδρομίων 
κατασκευαστικές εργασίες 42.11.2 

διαιτητικών τροφών υπεργολαβίας 10.86.9 

διακόσμησης διακοσμητικών και 
παρόμοιων ειδών από κρύσταλλα για 
λογαριασμό τρίτων 23.13.99.01 

διακόσμησης ειδών από πορσελάνη και 
φαγεντιανή γη για λογαριασμό τρίτων 23.41.99.01 

διακόσμησης εσωτερικής με μάρμαρο, 
γρανίτη ή σχιστόλιθο 43.33.21.01 
διακόσμησης κατασκευών 43.39.11 
διακοσμητική επένδυση εξωτερικών 
τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, 
τούβλα κλπ 43.33.10.01 

διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο ή 
χάλυβα εγκατάστασης 43.39.11.01 

διαλογής αβγών 01.62.10.02 
διαλογής αγροτικών προϊόντων 01.63.10.11 

διαμαντιών βιομηχανικών 
αδαμαντόδεσης, επεξεργασίας και 
λείανσης 32.12.12.01 

διαμαντιών φυσικών αδαμαντόδεσης, 
επεξεργασίας και λείανσης 32.12.11.02 
διαμόρφωσης μετάλλων σε κυλίνδρους 25.50.13.01 
διάνοιξης φρεάτων ύδατος 42.21.24 
διαστημόπλοιων υπεργολαβίας 30.30.9 

διάστρωσης πλακών σε τοίχους ή 
δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών 
λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 43.33.10.02 
διατήρησης και παρασκευής ψαριών 10.20.91 
διατήρησης κρέατος και προϊόντων 
κρέατος 10.13.91.01 
διατρήσεις δοκιμαστικές 43.13.1 

διατρήσεις οριζόντιες για το πέρασμα 
καλωδίων ή υδρορροών 43.13.10.01 
διάτρησης εντύπων 18.14.10.01 
διάτρησης πλαστικών επιφανειών 22.29.91.04 

διατροφής προϊόντων διαφόρων 
π.δ.κ.α. υπεργολαβίας 10.89.9 
διαφανειών οπισθοπροβολέων, 
εκτύπωσης 18.13.30.01 
διαφημιστικού υλικού εκτύπωσης 18.12.12 
διαφημιστικών καταλόγων εκτύπωσης 18.12.12 
διαχείρισης κοπαδιών 01.62.10.09 
διαχωρισμού σε λεπτά φύλλα εντύπων 18.14.10.01 
διέλασης ψυχρής μετάλλων 25.50.11.01 
δικλείδων άλλων υπεργολαβίας 28.14.9 
δίπλωσης εντύπων 18.14.10.01 

διύλισης πετρελαίου προϊόντων 
υπεργολαβίας 19.20.9 

διχτυών υπεργολαβίας 13.94.9 
δοκών ψυχρής ολκής υπεργολαβίας 24.31.9 
δομικών χαλύβδινων μερών ανέγερσης 43.99.5 
δοχείων μεταλλικών υπεργολαβίας 25.29.9 
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δοχείων χαλύβδινων κυλινδρικών και 
παρόμοιων υπεργολαβίας 25.91.9 
δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή 01.63.1 
δρόμων εντός οικισμών 42.11.1 

δρόμων εντός οικισμών 
κατασκευαστικές εργασίες 42.11.2 

εγγράφων άλλων με διακριτικά 
ασφαλείας εκτύπωσης 18.12.11 
εγκαταστάσεων άλλες εργασίες π.δ.κ.α. 43.29.19 
εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικών 43.21.1 

εγκατάστασης συσκευών (π.χ. 
πλυντηρίων) υδραυλικές εργασίες 43.22.11.06 
εδάφους προπαρασκευής εργασίες 43.12.11 
εδαφών σταθεροποίησης 43.12.11.01 
ειδών μη υφασμένων υπεργολαβίας 13.95.9 

ειδών οικιακής χρήσης χάρτινων 
υπεργολαβίας 17.22.9 
ειδών τουαλέτας χάρτινων 
υπεργολαβίας 17.22.9 
εικόνων εκτύπωσης 18.12.14 

έκθλιψης ελαιοκάρπου και άλλων 
ελαιούχων σπόρων 10.41.23.02 
εκκένωσης εδάφους εργασίες 43.12.11 

εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των 
υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό) 01.63.10.12 
εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των 
υστέρων πώληση για λογαριασμό 
τρίτων) 01.63.10.13 

εκκοκκισμού καλαμποκιού 01.63.10.14 
εκκόλαψης πτηνών 01.47.23.01 
εκρηκτικών υπεργολαβίας 20.51.9 

εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό 18.12.16 
εκτύπωσης εφημερίδων 18.11.1 
εκτύπωσης καλλιτεχνικής εντύπων 18.12.14.01 
εκτύπωσης κυκλωμάτων 26.12.91 

εκτύπωσης με χρυσό 18.12.19.01 
εκτύπωσης π.δ.κ.α. άλλες 18.12.19 
εκτύπωσης υφασμάτων 18.12.19.02 
ελαιοκάρπου έκθλιψης 10.41.23.02 
ελαιόλαδου επεξεργασίας και 
τυποποίησης 10.41.99.02 
ελαίων αιθέριων υπεργολαβίας 20.53.9 

ελαίων ζωικών εξευγενισμού και 
υδρογόνωσης 10.41.99.01 
ελαίων υπεργολαβίας 10.41.99 
έλασης μετάλλων 25.50.13 
ελαστικού άλλων προϊόντων 
υπεργολαβίας 22.19.9 

ελαστικού συνθετικού σε πρωτογενείς 
μορφές υπεργολαβίας 20.17.9 

ελαστικών ειδών παραγωγής 
μηχανημάτων υπεργολαβίας 28.96.9 
ελατηρίων ειδών υπεργολαβίας 25.93.9 
ελέγχου εξοπλισμού υπεργολαβίας 26.51.9 
εμποτισμού του ξύλου 16.10.91 
εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών 11.07.99.01 

εναπόθεσης αερίου φάσεως (CVD/PVD) 
σε μέταλλα 25.61.22.04 

ενδυμάτων άλλων πλεκτών ή κροσέ 
υπεργολαβίας 14.39.9 
ενδυμάτων ανδρικών έτοιμων, με 
σύστημα φασόν για οίκους εξωτερικού, 
από μονάδα που απασχολεί άνω των 
πέντε εργατών 14.13.99.03 

ενδυμάτων ανδρικών με σύστημα 
φασόν, από μονάδα που απασχολεί 
από τρεις και πάνω ραφτεργάτες 14.13.99.01 

ενδυμάτων ανδρικών με σύστημα 
φασόν, από μονάδα που απασχολεί 
μέχρι δύο ραφτεργάτες 14.13.99.02 

ενδυμάτων γυναικείων έτοιμων, με 
σύστημα φασόν για οίκους εξωτερικού, 
από μονάδα που απασχολεί άνω των 
πέντε εργατών 14.13.99.06 

ενδυμάτων γυναικείων με σύστημα 
φασόν, με εργαστήριο 14.13.99.04 

ενδυμάτων γυναικείων με σύστημα 
φασόν, χωρίς εργαστήριο (οικοτεχνία) 14.13.99.05 

ενδυμάτων εξωτερικών υπεργολαβίας 14.13.9 
ενδυμάτων εργασίας υπεργολαβίας 14.12.9 

ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 
υπεργολαβίας 14.19.9 

ενδυμάτων πλεκτών φασόν 14.13.99.07 

ένδυσης ειδών παραγωγής μηχανών 
μερών και εξαρτημάτων υπεργολαβίας 28.94.99 
ενώσεων αζωτούχων υπεργολαβίας 20.15.9 
εξέδρων εργασίας ενοικίασης 43.99.20.01 
εξευγενισμού ζωικών ελαίων 10.41.99.01 
εξοπλισμού επικοινωνίας υπεργολαβίας 26.30.9 

εξοπλισμού μεταφορών λοιπού π.δ.κ.α. 
υπεργολαβίας 30.99.9 

εξοπλισμού μετρήσεων, ελέγχου και 
ναυσιπλοΐας υπεργολαβίας 26.51.9 

εξοπλισμού πλοίων και πλωτών 
εξεδρών και κατασκευών 30.11.92 

εξοπλισμού σε αμαξώματα 
μηχανοκίνητων οχημάτων 29.20.4 

εξορυκτικού τομέα κατασκευαστικές 
εργασίες 42.99.21 
εξορυκτικού τομέα κατασκευές 42.99.11 
επαναδεσίματος εντύπων 18.14.10.02 
επαργύρωσης μετάλλων 24.41.99.02 
επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43.33 
επενδύσεων με γυαλί κατασκευών 43.34.20.01 
επένδυση διακοσμητική εξωτερικών 
τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, 
τούβλα κλπ 43.33.10.01 
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επένδυσης δαπέδων και τοίχων 43.33.2 
επεξεργασίας ελαιόλαδου 10.41.99.02 

επεξεργασίας επιφανειακής μετάλλων 
άλλες 25.61.22 

επεξεργασίας θερμικής μετάλλων, εκτός 
της μεταλλικής επίχρισης 25.61.21 
επεξεργασίας μετάλλων άλλες 25.61.2 
επεξεργασίας σπόρων 
πολλαπλασιασμού 01.64.1 
επικάλυψης μετάλλων 25.61 

επικάλυψης πλαστικής δεξαμενών 
κολυμβητηρίων κλπ 43.99.90.08 

επικάλυψης πλαστικών επιφανειών 22.29.91.04 

επικάλυψης υπό κενό με μέταλλο 
πλαστικών αντικειμένων 22.29.91.01 
επικασσιτέρωσης μετάλλων 25.61.11.01 

επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων 
γραμμών μεταφοράς 42.22.11 

επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων 
γραμμών μεταφοράς κατασκευαστικές 
εργασίες 42.22.21 
επικοινωνιών τοπικών γραμμών 42.22.12 

επικοινωνιών τοπικών γραμμών 
κατασκευαστικές εργασίες 42.22.22 
επινικέλωσης και επιχρωμίωσης 
μετάλλων 25.61.11.02 
επίπλων άλλων υπεργολαβίας 31.09.99 
επίπλων αποκατάστασης και 
ανακαίνισης 31.09.92.01 

επίπλων γραφείων και καταστημάτων 
υπεργολαβίας 31.01.99 
επίπλων κουζίνας υπεργολαβίας 31.02.9 
επίπλων νέων φινιρίσματος 31.09.92 
επίπλων στίλβωσης 31.09.92.02 
επίπλων συναρμολόγησης 31.09.92.03 

επίπλων ψεκασμού, λουστραρίσματος, 
βερνικώματος, επιχρύσωσης και 
βαψίματος 31.09.92.04 
επισκεπτηρίων εκτύπωσης 18.12.14.01 
επισκευής εγκαταστάσεων και 
εσωτερικού δικτύου φωταέριου και 
φυσικού αερίου 43.22.20.02 

επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων 
και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43.21.10.02 

επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων 
και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43.21.10.03 

επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων 
και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση 
υλικών, επισκευής 43.21.10.03 
επισκευής ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων 43.21.10.04 

επισκευής και συντήρησης ιστορικών 
και παραδοσιακών κτιρίων 43.99.90.04 

επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, 
με υλικά του επισκευαστή 43.22.11.08 

επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, 
χωρίς υλικά 43.22.11.09 

επίστρωσης χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων 42.11.20.01 

επισώτρων από καουτσούκ 
αναγόμωσης υπεργολαβίας 22.11.9 
επισώτρων ελαστικών υπεργολαβίας 22.11.9 
επιταγών εκτύπωσης 18.12.11 
επίχρισης κονιαμάτων 43.31.1 
επίχρισης μεταλλικής με ψεκασμό εν 
θερμώ 25.61.11.04 
επίχρισης μετάλλων 25.61.1 
επίχρισης μη μεταλλικής μετάλλων 25.61.12 
επίχρισης πλαστικής μετάλλων 25.61.12.01 
επιχρύσωσης επίπλων 31.09.92.04 
επιχρύσωσης μετάλλων 24.41.99.03 
επιχωματώσεων 43.12.12.02 

επιψευδαργύρωσης μετάλλων με 
ηλεκτρόλυση και χημική επεξεργασία 25.61.11.03 
εργαλειομηχανών άλλων υπεργολαβίας 28.49.9 
εργαλείων υπεργολαβίας 25.73.9 

εργαλείων χεριού ηλεκτροκίνητων 
υπεργολαβίας 28.24.9 
εργασίες τελειώματος εντύπων 18.14.10.01 
εργασίες τοποθέτησης 
σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών 
γραμμών 42.12.20.01 
εργοτάξιου προετοιμασία 43.12 

εργοτάξιων κατασκευαστικών έργων 
προπαρασκευαστικές εργασίες 43.12.1 
εστιών κατασκευής 43.99.90.05 
εσωρούχων υπεργολαβίας 14.14.9 
ετικετών εκτύπωσης 18.12.15 
ευνουχισμού ζώων 01.62.10.04 
εφημερίδων εκτύπωσης 18.11.1 
εφημερίδων, που εκδίδονται λιγότερο 
από τέσσερις φορές την εβδομάδα 
εκτύπωσης 18.12.13 

ζάχαρης μηχανικής κρυστάλλωσης 10.81.99.01 
ζάχαρης υπεργολαβίας 10.81.9 
ζαχαροπλαστικής διατηρημένων ειδών 10.72.9 
ζαχαροπλαστικής ειδών υπεργολαβίας 10.71.9 
ζαχαρότευτλων αραίωσης 01.61.10.02 
ζαχαρωτών υπεργολαβίας 10.82.9 

ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία 
εντόμων ή ζώων καταπολέμησης 01.61.10.06 

ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων, 
χωρίς υλικά 10.73.99.01 
ζωικής παραγωγής βοηθητικές 01.62.1 

ζωοτροφών παρασκευασμένων για ζώα 
που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 
υπεργολαβίας 10.91.9 



 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -                             ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -                       ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                            Κ.Α.Δ.                  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                           Κ.Α.Δ.             ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                             Κ.Α.Δ. 

Σημείωση: Αφού εντοπίσετε τον Κ.Α.Δ. της επιθυμητής δραστηριότητας, ανατρέξτε στην κυρίως Ονοματολογία. Πιθανόν, κάποιος παρεμφερής Κ.Α.Δ. σας 
ταιριάζει περισσότερο. 
 

80

ζωοτροφών παρασκευασμένων για 
κατοικίδια ζώα υπεργολαβίας 10.92.9 
ζώων ευνουχισμού 01.62.10.04 
ζώων κουράς 01.62.10.06 
ζώων κτηνοτροφίας φύλαξης 01.62.10.01 
ζώων σφαγής, για λογαριασμό 
τρίτων 10.11.99.01 
ζώων φύλαξης, πάχυνσης 01.62.10.10 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43.21 
ηλεκτρικής ενέργειας γραμμών 
μεταφοράς 42.22.11 

ηλεκτρικής ενέργειας γραμμών 
μεταφοράς κατασκευαστικές εργασίες 42.22.21 

ηλεκτρικής ενέργειας τοπικών γραμμών 
μεταφοράς 42.22.12 

ηλεκτρικής ενέργειας τοπικών γραμμών 
μεταφοράς κατασκευαστικές εργασίες 42.22.22 

ηλεκτρικού εξοπλισμού άλλου 
υπεργολαβίας 27.90.9 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα 
υπεργολαβίας 29.31.9 
ηλεκτρικού ρεύματος κοινωφελών 
έργων 42.22.1 

ηλεκτρικού ρεύματος κοινωφελών 
έργων κατασκευαστικές εργασίες 42.22.2 
ηλεκτρικών εξαρτημάτων υπεργολαβίας 26.11.99 
ηλεκτρικών καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών, 
επισκευής 43.21.10.02 

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών μερών 
υπεργολαβίας 27.51.9 

ηλεκτρικών συσκευών ευρείας 
κατανάλωσης υπεργολαβίας 26.40.9 

ηλεκτρογεννητριών υπεργολαβίας 27.11.9 

ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού 
υπεργολαβίας 26.60.99 
ηλεκτροϊατρικού εξοπλισμού 
υπεργολαβίας 26.60.99 

ηλεκτροκινητήρων υπεργολαβίας 27.11.9 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
επισκευής 43.21.10.04 

ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων 26.11.91 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού κατασκευής 26.20.91 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού κατασκευής 
υπεργολαβίας 26.20.99 
ηλεκτροπαραγωγής μονάδων 42.22.13 

ηλεκτροπαραγωγής μονάδων 
κατασκευαστικές εργασίες 42.22.23 
ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων 25.62.20.01 
ηλιακών θερμοσίφωνων τοποθέτησης 43.22.12.05 
ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων 
κατασκευών 43.29.11.01 
θεμελίων σταθεροποίησης 43.99.40.02 
θεμελιώσεων 43.99.3 
θεριζοαλωνιστικών μηχανημάτων 01.61.10.01 
θερισμού δημητριακών 01.61.10.04 
θέρμανσης εγκαταστάσεων 43.22.12 

θέρμανσης κεντρικής συντήρησης 
εγκαταστάσεων 43.22.12.04 

θέρμανσης κεντρικής συστημάτων 
ελέγχου εγκατάστασης και συντήρησης 43.22.12.03 

θέρμανσης μη ηλεκτρικού εξοπλισμού 
κατασκευαστικές εργασίες 43.22.12.02 

θέρμανσης σωληνώσεων, αεραγωγών 
και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα 43.22.12.02 
θερμαντικών σωμάτων υπεργολαβίας 25.21.9 
θερμοκηπίων μεταλλικών τοποθέτησης 43.32.10.07 

θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών 
τοίχων 43.29.11.02 

θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και 
κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών 43.29.11.03 

θερμοχυτευτών μερών από 
θερμοπλαστικά ή θερμοσκληρυνόμενα 
υλικά κατασκευής 22.29.91.03 

θήρας και της τοποθέτησης παγίδων 
βοηθητικές δραστηριότητες 01.70.10.01 
θόλων από σκυρόδεμα 43.99.40.03 

θορύβου κυκλοφοριακού μείωσης 
κατασκευαστικές εργασίες 42.11.20.02 
θραύσης ή ξεφλουδίσματος ξηρών 
καρπών 10.39.23.02 
ιατρικού εξοπλισμού υπεργολαβίας 32.50.9 
ιατρικών οργάνων κατασκευής 26.60.91 
ικριωμάτων 43.99.2 
ικριωμάτων ενοικίασης 43.99.20.01 
ινών γυάλινων υπεργολαβίας 23.14.9 
ινών μη φυσικών υπεργολαβίας 20.60.9 
ινών φυσικών υφαντικών παρασκευής 13.10.93 
καθαρισμού αγροτικών προϊόντων 01.63.10.15 
καθαρισμού μετάλλων 25.61.22.03 
καθαρισμού ορνιθώνων 01.62.10.05 
καθαρισμού σταφίδας 01.63.10.09 
καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα 
υλικά 01.61.10.05 
καθρεπτών τοίχου κατασκευών 43.34.20.01 
κακάου υπεργολαβίας 10.82.9 
καλαμποκιού εκκοκκισμού 01.63.10.14 
καλλιεργειών ψεκασμού εναέριου 01.61.10.03 

καλλωπισμού ειδών κεραμικών 
υπεργολαβίας 23.41.9 
καλουπιών χύτευσης σκυροδέματος 43.99.40.04 

καλτσοποιίας ειδών πλεκτών ή κροσέ 
υπεργολαβίας 14.31.9 

καλωδίων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 
άλλων υπεργολαβίας 27.32.9 

καλωδίων οπτικών ινών υπεργολαβίας 27.31.9 
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καπνού δραστηριότητες μετά τη 
συγκομιδή 01.63.10.01 

καπνού επεξεργασίας μηχανημάτων 
υπεργολαβίας 28.93.9 

καπνού προϊόντων υπεργολαβίας 12.00.9 

καρεκλών και καθισμάτων γραφείου 
ταπετσαρίσματος 31.01.91 

καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου 
και εκτός οχημάτων ταπετσαρίσματος 31.09.91 

καρκινοειδών παρασκευασμένων και 
διατηρημένων υπεργολαβίας 10.20.99 

καροτσιών αναπηρικών υπεργολαβίας 30.92.9 
καρπών κέρωσης 01.63.10.16 
καρπών ξηρών θραύσης ή 
ξεφλουδίσματος 10.39.23.02 
καρτών ευφυών εκτύπωσης 18.12.11 

καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική 
ταινία εκτύπωσης 18.12.11.01 
κασετίστα 18.13.30.03 
κασσίτερου υπεργολαβίας 24.43.9 

καταιονισμού (σπρίνκλερ) συστημάτων 
εγκατάστασης 43.22.11.05 
καταλύματος σε οικιακά ζώα 
συντροφιάς 01.62.10.07 

καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών 
για τη γεωργία εντόμων ή ζώων 01.61.10.06 

κατασκευαστικές δραστηριότητες άλλες 
εξειδικευμένες π.δ.κ.α. 43.99 
κατασκευαστικές εγκαταστάσεις άλλες 43.29 

κατασκευαστικές εργασίες άλλες, που 
δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43.99.90.01 
κατασκευαστικές εργασίες άλλες, που 
δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια 
υλικά 43.99.90.02 
κατασκευαστικές εργασίες γενικές για 
οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση 
ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν 
υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 
ν. 2238/94) 41.20.10.01 

κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς 
μεγάλων αποστάσεων 42.21.21 

κατασκευαστικές εργασίες για άλλες 
κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42.99.2 
κατασκευαστικές εργασίες για 
αυτοκινητόδρομους, εθνικές, 
επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, 
δρόμους εντός οικισμών και άλλες 
αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και 
διαδρόμους αεροδρομίων 42.11.2 

κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες 
και σήραγγες 42.13.2 

κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
γραμμές επικοινωνιών μεγάλων 
αποστάσεων 42.22.21 
κατασκευαστικές εργασίες για 
εργοστάσια επεξεργασίας και 
καθαρισμού νερού 42.99.29.01 

κατασκευαστικές εργασίες για 
κοινωφελή έργα ηλεκτρικού ρεύματος 
και τηλεπικοινωνιών 42.22.2 
κατασκευαστικές εργασίες για 
κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά 
υγρών 42.21.2 

κατασκευαστικές εργασίες για μείωση 
κυκλοφοριακού θορύβου 42.11.20.02 
κατασκευαστικές εργασίες για μη 
οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, 
προσθήκες, μετατροπές και 
ανακαινίσεις) 41.20.4 
κατασκευαστικές εργασίες για μη 
οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση 
ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν 
υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 
ν. 2238/94) 41.20.20.03 

κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής 42.22.23 

κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά 
κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, 
μετατροπές και ανακαινίσεις) 41.20.3 

κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες 
και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, 
κλεισιάδες και συναφείς υδρομηχανικές 
κατασκευές 42.91.2 

κατασκευαστικές εργασίες για 
σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους 
σιδηρόδρομους 42.12.2 

κατασκευαστικές εργασίες για τον 
εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα 42.99.21 

κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές 
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών 42.22.22 

κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς 
αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των 
βοηθητικών εργασιών 42.21.22 

κατασκευαστικές εργασίες για 
υδροηλεκτρικά έργα 42.22.13.01 

κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, 
συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών 
και μονοπατιών 42.11.20.03 

κατασκευαστικές εργασίες δομικού 
σκελετού για υπαίθρια στάδια και 
αθλητικά γήπεδα 42.99.22 

κατασκευαστικές εργασίες 
εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου και 
ασφαλείας για σιδηροδρομικές γραμμές 42.12.20.02 

κατασκευαστικές εργασίες 
εξειδικευμένες π.δ.κ.α. 43.99.9 

κατασκευαστικές εργασίες μη 
ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης 43.22.12.02 

κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος άλλες 43.39.1 

κατασκευαστικές εργασίες που 
περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες 43.32.10.11 

κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, 
χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, 
σήμανσης κλπ οδών 42.11.20.04 
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κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων 
άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και 
δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, 
μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων 
διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων 42.21.23 

κατασκευαστικών προϊόντων, από 
ψημένο πηλό υπεργολαβίας 23.32.9 

κατασκευής κουμπότρυπων 13.30.19.02 

κατασκευής πλαστικών μερών με 
διαδικασίες πλαστικοποίησης, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές των πελατών 22.29.91.02 
κατασκευών άλλου είδους (ως αγαθού 
επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του 
Κώδικα ΦΠΑ), για ίδια άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας, με 
δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των 
εισροών τους διαμόρφωσης ή 
ανέγερσης 41.20.20.01 
κατασκευών άλλου είδους (ως αγαθού 
επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του 
Κώδικα ΦΠΑ), για ίδια άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας, χωρίς 
δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των 
εισροών τους διαμόρφωσης ή 
ανέγερσης 41.20.20.02 
κατασκευών μηχανημάτων 
υπεργολαβίας 28.92.9 
κατάψυξης κρέατος και προϊόντων 
κρέατος 10.13.91.02 
κατεδάφισης εργασίες 43.11.1 

κατεργασίας δερμάτων μηχανών μερών 
και εξαρτημάτων υπεργολαβίας 28.94.99 
κατεργασίας πλαστικών επιφανειών 22.29.91.04 
καυσίμων πυρηνικών υπεργολαβίας 24.46.9 
καυσόξυλων κοπής 02.40.10.05 
καυστήρων υπεργολαβίας 28.21.9 
καφέ υπεργολαβίας 10.83.9 
κελυφών λεπτών από σκυρόδεμα 43.99.40.03 
κεντήματος έτοιμων ενδυμάτων 13.30.19.03 

κεραμικών ειδών υγιεινής υπεργολαβίας 23.42.9 

κεραμικών μονωτών και κεραμικών 
μονωτικών εξαρτημάτων υπεργολαβίας 23.43.9 

κεραμικών οικιακών ειδών και ειδών 
καλλωπισμού υπεργολαβίας 23.41.9 

κεραμικών πλακιδίων και πλακών 
υπεργολαβίας 23.31.9 
κεραμικών πλακιδίων τοποθέτησης 43.33.21 

κεραμικών προϊόντων άλλων για 
τεχνικές χρήσεις υπεργολαβίας 23.44.9 
κεραμικών προϊόντων άλλων 
υπεργολαβίας 23.49.9 
κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων 23.41.99.02 
κέρωσης καρπών 01.63.10.16 

κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι 
υπεργολαβίας 17.21.9 
κιβωτίων ξύλινων υπεργολαβίας 16.24.9 

κιγκλιδωμάτων για την κάλυψη 
θερμαντικών σωμάτων εγκατάστασης 43.39.11.02 

κιγκλιδωμάτων τοποθέτησης 43.29.12 
κιλιμιών υπεργολαβίας 13.93.9 

κινητήρων αεροσκαφών επισκευής και 
μετατροπής 30.30.6 

κινητήρων υπεργολαβίας 28.11.9 
κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 01.61.10.07 
κλειδαριών υπεργολαβίας 25.72.9 
κλεισιάδων 42.91.1 
κλεισιάδων κατασκευαστικές εργασίες 42.91.2 
κλιβάνων υπεργολαβίας 28.21.9 
κλιμακοστάσιων εγκατάστασης 43.32.10.02 

κλιμάκων κυλιόμενων συντήρησης και 
επισκευής 43.29.19.03 

κλιματισμού εγκαταστάσεων 43.22.12 

κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής 
χρήσης υπεργολαβίας 28.25.9 

κλιματιστικών τοποθέτησης 43.22.12.05 

κλωστοϋφαντουργικών ειδών, τεχνικών 
και βιομηχανικών άλλων υπεργολαβίας 13.96.9 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 
ειδών ένδυσης παραγωγής μηχανών 
υπεργολαβίας 28.94.99 

κοίλων ειδών με συγκεκριμένη μορφή 
και συναφών εξαρτημάτων, από χάλυβα 
υπεργολαβίας 24.20.9 

κοινωφελών έργων κατασκευαστικές 
εργασίες κατασκευαστικές εργασίες 42.21.2 

κοινωφελών έργων σχετικών με 
μεταφορά υγρών 42.21.1 

κολλαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών 13.30.19.04 
κόλλησης εντύπων 18.14.10.03 
κολλών υπεργολαβίας 20.52.9 
κολυμβητικών δεξαμενών εγκατάστασης 43.99.90.03 
κονιαμάτων επίχρισης 43.31.1 
κονιαμάτων υπεργολαβίας 23.64.9 
κονιομεταλλουργίας 25.50.2 
κονιοποίησης μαρμάρων 23.70.11.01 
κοπής δέντρων 02.40.10.04 
κοπής εντύπων 18.14.10.01 
κοπής καυσόξυλων 02.40.10.05 
κοπής πλαστικών επιφανειών 22.29.91.04 
κορδονιών υπεργολαβίας 13.94.9 

κοσμημάτων απομιμήσεων και 
συναφών ειδών υπεργολαβίας 32.13.9 

κοσμημάτων αργυρών φασόν 32.12.99.02 

κοσμημάτων και συναφών ειδών 
υπεργολαβίας 32.12.9 
κοσμημάτων στίλβωσης 32.12.99.05 
κουζινών εξοπλισμένων εγκατάστασης 43.32.10.01 
κουμπότρυπων κατασκευής 13.30.19.02 
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κουράς ζώων 01.62.10.06 

κουρτινών, σε πόρτες ή παράθυρα 
τοποθέτησης 43.32.10.05 

κουφωμάτων μεταλλικών τοποθέτησης 43.32.10.06 
κουφωμάτων ξύλινων τοποθέτησης 43.32.10.09 
κοχλιωτών προϊόντων υπεργολαβίας 25.94.9 
κρέατος και προϊόντων κρέατος 
διατήρησης 10.13.91.01 
κρέατος και προϊόντων κρέατος 
κατάψυξης 10.13.91.02 

κρέατος παρασκευασμένου και 
διατηρημένου υπεργολαβίας 10.11.9 

κρέατος πουλερικών παρασκευασμένου 
και διατηρημένου υπεργολαβίας 10.12.9 

κρέατος πουλερικών προϊόντων 
υπεργολαβίας 10.13.99 
κρέατος προϊόντων μαγειρέματος 10.13.91 
κρέατος προϊόντων υπεργολαβίας 10.13.99 

κρυστάλλων τρόχισης για διακοσμητικά 
και παρόμοια είδη 23.13.99.02 
κρυστάλλωσης μηχανικής ζάχαρης 10.81.99.01 
κτιρίων για κατοικίες και μη 41.20 

κτιρίων ιστορικών και παραδοσιακών 
επισκευής και συντήρησης 43.99.90.04 
κτιρίων μετακίνησης 43.99.90.06 
κτιρίων μη οικιστικών 41.20.2 

κτιρίων μη οικιστικών κατασκευαστικές 
ανακαινίσεις 41.20.4 

κτιρίων μη οικιστικών κατασκευαστικές 
εργασίες (νέες εργασίες, προσθήκες, 
μετατροπές και ανακαινίσεις) 41.20.4 

κτιρίων μη οικιστικών κατασκευαστικές 
μετατροπές 41.20.4 

κτιρίων μη οικιστικών κατασκευαστικές 
προσθήκες 41.20.4 

κτιρίων μη οικιστικών με τη 
χρησιμοποίηση ίδιων υλικών 
(επιχείρηση που δεν υπάγεται στις 
διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 
κατασκευαστικές εργασίες 41.20.20.03 
κτιρίων οικιστικών 41.20.1 

κτιρίων οικιστικών κατασκευαστικές 
ανακαινίσεις 41.20.3 

κτιρίων οικιστικών κατασκευαστικές 
εργασίες (νέες εργασίες, προσθήκες, 
μετατροπές και ανακαινίσεις) 41.20.3 

κτιρίων οικιστικών κατασκευαστικές 
μετατροπές 41.20.3 

κτιρίων οικιστικών κατασκευαστικές 
προσθήκες 41.20.3 
κτίσματος (ως αγαθού επένδυσης του 
άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ), για 
ίδια άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας, με δικαίωμα έκπτωσης 
του ΦΠΑ των εισροών τους 
διαμόρφωσης ή ανέγερσης 41.20.20.01 
κτίσματος (ως αγαθού επένδυσης του 
άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ), για 
ίδια άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας, χωρίς δικαίωμα 
έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 
διαμόρφωσης ή ανέγερσης 41.20.20.02 

κυκλοφοριακού θορύβου μείωσης 
κατασκευαστικές εργασίες 42.11.20.02 

κυκλωμάτων ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων 26.11.91 

κυλιόμενων κλιμάκων και πεζοδρομίων 
συντήρησης και επισκευής 43.29.19.03 

λάσπης θάλασσας αφαίρεσης 42.91.20.01 
λατομείων μηχανημάτων υπεργολαβίας 28.92.9 

λαχανικών άλλων παρασκευασμένων 
και διατηρημένων υπεργολαβίας 10.39.99 
λαχανικών παρασκευής για τη 
διατήρηση 10.39.91 
λαχανικών συμπύκνωσης 10.39.91.01 

λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 
υπεργολαβίας 25.21.9 
λείανσης βιομηχανικών διαμαντιών 32.12.12.01 
λείανσης μαρμάρων 23.70.11.03 
λείανσης με περιστροφή μετάλλων 25.61.22.05 
λείανσης φυσικών διαμαντιών 32.12.11.02 
λειαντικών προϊόντων υπεργολαβίας 23.91.9 
λεύκανσης υφαντικών ινών και νημάτων 13.30.11 

λεύκανσης υφασμάτων και 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών 
(περιλαμβάνονται και τα ενδύματα) 13.30.12 
λεύκανσης φυσικών σφουγγαριών 03.11.71.01 
λιθάνθρακα εξαγωγής 09.90.11 
λιθογραφείου 18.13.20.03 

λίθων που έχουν υποστεί κοπή, 
μορφοποίηση και τελική επεξεργασία 
υπεργολαβίας 23.70.9 
λιμενικών έργων 42.91.1 
λιμενικών έργων κατασκευαστικές 
εργασίες 42.91.2 
λιπασμάτων υπεργολαβίας 20.15.9 
λιπών υπεργολαβίας 10.41.99 
λουστραδόρου 31.09.92.02 
λουστραρίσματος επίπλων 31.09.92.04 

λυμάτων διάθεσης συστημάτων, 
εγκατάστασης 43.22.11.02 
λυμάτων μονάδων διάθεσης 42.21.13 

λυμάτων μονάδων διάθεσης 
κατασκευαστικές εργασίες 42.21.23 

μαγειρέματος για την παραγωγή 
προϊόντων κρέατος 10.13.91 
μαγειρέματος πατάτας 10.31.91 
μαγειρέματος φρούτων και λαχανικών 10.39.91 
μαγνητικών μέσων υπεργολαβίας 26.80.9 
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μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και 
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 
υπεργολαβίας 10.73.9 
μακετίστα, εκτός διαφήμισης 18.13.10.01 
μακετών εκτύπωσης 18.13.30.01 

μαλακίων παρασκευασμένων και 
διατηρημένων υπεργολαβίας 10.20.99 

μανταρίσματος κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών 13.30.19.05 

μαξιλαροθηκών φασόν 13.92.99.01 

μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων 
λιπών υπεργολαβίας 10.42.9 
μαρμαρογλυπτικής 23.70.11.04 
μαρμάρου τοποθέτησης 43.33.21 
μαρμάρων κονιοποίησης 23.70.11.01 
μαρμάρων κοπής για λογαριασμό 
τρίτων 23.70.11.02 
μαρμάρων λείανσης 23.70.11.03 
μαρμάρων σχισίματος 23.70.11.05 
μαστιχών (στόκων) υπεργολαβίας 20.30.9 
μαχαιροπήρουνων υπεργολαβίας 25.71.9 
μεντεσέδων υπεργολαβίας 25.72.9 
μετακίνησης γαιών 43.12.12 

μετακίνησης υλικών εξοπλισμού και 
μερών του υπεργολαβίας 28.22.9 
μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν 
θερμώ 25.61.11.04 
μεταλλικής επίχρισης μετάλλων 25.61.11 

μεταλλικών ειδών συσκευασίας 
ελαφρών υπεργολαβίας 25.92.9 
μεταλλικών κατασκευασμένων 
προϊόντων άλλων π.δ.κ.α. 
υπεργολαβίας 25.99.9 

μεταλλικών κατασκευών και μερών τους 
υπεργολαβίας 25.11.9 
μεταλλικών μερών τόρνευσης 25.62.1 

μεταλλοτεχνίας 25.62 

μετάλλου κατεργασίας μηχανημάτων 
υπεργολαβίας 28.41.9 

μετάλλου σφυρηλάτησης 25.50.11 

μεταλλουργικών μηχανημάτων 
υπεργολαβίας 28.91.9 
μετάλλων άλλων μη σιδηρούχων 
χύτευσης 24.54.1 
μετάλλων αμμοβολισμού 25.61.22.01 
μετάλλων ανοδίωσης 25.61.22.02 

μετάλλων αφαίρεσης γρεζιών και 
καθαρισμού 25.61.22.03 

μετάλλων διαμόρφωσης σε κυλίνδρους 25.50.13.01 
μετάλλων διέλασης ψυχρής 25.50.11.01 
μετάλλων έλασης 25.50.13 
μετάλλων ελαφρών ανάτηξης 24.53.10.01 
μετάλλων ελαφρών χύτευσης 24.53.1 

μετάλλων εναπόθεσης αερίου φάσεως 
(CVD/PVD) 25.61.22.04 
μετάλλων επαργύρωσης 24.41.99.02 
μετάλλων επεξεργασίας άλλες 25.61.2 
μετάλλων επικασσιτέρωσης 25.61.11.01 
μετάλλων επινικέλωσης 25.61.11.02 

μετάλλων επιφανειακής επεξεργασίας 
άλλες 25.61.22 
μετάλλων επίχρισης 25.61.1 
μετάλλων επιχρύσωσης 24.41.99.03 
μετάλλων επιχρωμίωσης 25.61.11.02 

μετάλλων επιψευδαργύρωσης με 
ηλεκτρόλυση και χημική επεξεργασία 25.61.11.03 

μετάλλων θερμικής επεξεργασίας, εκτός 
της μεταλλικής επίχρισης 25.61.21 
μετάλλων κατεργασίας και επικάλυψης 25.61 
μετάλλων λείανσης με περιστροφή 25.61.22.05 
μετάλλων μεταλλικής επίχρισης 25.61.11 

μετάλλων μη μεταλλικής επίχρισης 25.61.12 
μετάλλων μη σιδηρούχων ανάτηξης 24.54.10.01 
μετάλλων μη σιδηρούχων 
υπεργολαβίας 24.45.9 

μετάλλων οξυγονοκόλλησης και 
ηλεκτροσυγκόλλησης 25.62.20.01 
μετάλλων πλαστικής επίχρισης 25.61.12.01 
μετάλλων πολύτιμων άλλων ειδών 
χάραξης 32.12.99.06 

μετάλλων πολύτιμων ειδών 
κοσμηματοποιίας, χρυσοχοΐας, 
αργυροχοΐας χάραξης 32.12.99.07 
μετάλλων πολύτιμων υπεργολαβίας 24.41.9 
μετάλλων στίλβωσης 25.61.22.06 
μετάλλων τύπωσης 25.50.12 
μετάλλων χάραξης και αποτύπωσης 25.61.22.07 
μετάλλων χρωματισμού και 
βερνικώματος 25.61.22.08 
μεταξοτυπίας 18.12.19.03 
μεταξοτυπιών παραγωγής 18.13.20.01 

μεταποιημένων προϊόντων άλλων 
π.δ.κ.α. υπεργολαβίας 32.99.9 

μεταποιητικού τομέα κατασκευαστικές 
εργασίες 42.99.21 

μεταποιητικού τομέα κατασκευές 42.99.11 
μετασχηματιστών ηλεκτρικών 
υπεργολαβίας 27.11.9 

μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων 
και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 30.11.91 
μεταφοράς κορμών δέντρων 02.40.10.06 

μεταφορών λοιπού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 
υπεργολαβίας 30.99.9 
μετρήσεων εξοπλισμού υπεργολαβίας 26.51.9 

μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης 
εγκατάστασης 43.22.12.01 
μη σιδηρούχων μετάλλων 
υπεργολαβίας 24.45.9 
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μηλίτη υπεργολαβίας 11.03.9 
μηχανημάτων αγροτικών εποχιακής 
χρήσης 01.61.10.01 

μηχανημάτων άλλων γενικής χρήσης 
π.δ.κ.α. υπεργολαβίας 28.29.9 

μηχανημάτων άλλων ειδικής χρήσης 
π.δ.κ.α. υπεργολαβίας 28.99.9 
μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης 28.15.9 
μηχανουργικής κατεργασίας άλλες 25.62.2 
μηχανών εξωλέμβιων τοποθέτησης 30.11.92.01 
μολύβδου, υπεργολαβίας 24.43.9 
μονοπατιών δημιουργίας, συντήρησης, 
σήμανσης κλπ κατασκευαστικές 
εργασίες 42.11.20.03 

μόνωσης 43.29.11 

μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή 
άλλων κατασκευών 43.29.11.04 

μονωτικών εξαρτημάτων κεραμικών 
υπεργολαβίας 23.43.9 
μονωτών κεραμικών υπεργολαβίας 23.43.9 
μοτοσικλετών υπεργολαβίας 30.91.9 
μουσικών οργάνων υπεργολαβίας 32.20.9 
μπισκότων υπεργολαβίας 10.72.9 
μπύρας υπεργολαβίας 11.05.9 
μωσαϊκού, παρασκευαζόμενου 
επιτόπου 43.33.21.02 
ναυσιπλοΐας εξοπλισμού υπεργολαβίας 26.51.9 

νερού (πάγου), περιλαμβανομένου του 
πάγου για ψυκτικούς (δηλ. για μη 
διατροφικούς) σκοπούς παροχής 35.30.2 

νερού επεξεργασίας εργοστάσιων 
κατασκευαστικές εργασίες 42.99.29.01 

νερού επεξεργασίας και διανομής, μέσω 
δικτύου διανομής 36.00.2 
νερού επεξεργασίας με φίλτρα ή άλλα 
μέσα 36.00.20.02 
νερού ζεστού παροχής 35.30.1 

νερού ζεστού, προς θέρμανση πόλεων 
παροχής 35.30.11.01 
νερού θαλασσινού αφαλάτωσης 36.00.20.01 

νερού θερμού μέσω δικτύου διανομής 
παροχής 35.30.12 

νερού καθαρισμού εργοστάσιων 
κατασκευαστικές εργασίες 42.99.29.01 
νερού με πίεση για πυρόσβεση 
παροχών (περιλαμβανομένων των 
πυροσβεστικών κρουνών) 
εγκατάστασης 43.22.11.01 

νερού μονάδων επεξεργασίας 42.21.13 

νερού μονάδων επεξεργασίας 
κατασκευαστικές εργασίες 42.21.23 
νερού ψυχρού παροχής 35.30.22 
νερών μεταλλικών υπεργολαβίας 11.07.9 
νερών φυσικών μεταλλικών εμφιάλωση 11.07.99.01 

νημάτων και κλωστών υφαντικών 
υπεργολαβίας 13.10.99 
νομισμάτων υπεργολαβίας 32.11.9 
ντουλαπιών τοίχου 43.32.10.03 
ξακρίσματος εντύπων 18.14.10.03 

ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής 
επεξεργασίας του ξύλου 16.10.91 

ξυλείας πριονισμένης και πλανισμένης 
υπεργολαβίας 16.10.99 
ξυλεπένδυσης τοποθέτησης 43.32.10.08 
ξύλου αποξήρανσης 16.10.91.01 

ξύλου ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής 
επεξεργασίας του 16.10.91 
ξυλουργικές εργασίες 43.32 
ξυλουργικής και μεταλλικών 
κατασκευών 43.32.1 
ξυλόφυλλων επενδυμένων 
υπεργολαβίας 16.21.99 

οδικών επιφανειών αποκατάστασης με 
άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ. 42.11.20.05 

οδοντοτεχνίτη 32.50.22.03 

οδοντωτών τροχών και συστημάτων 
τους υπεργολαβίας 28.15.9 

οδών αμαξιτών άλλων 42.11.1 

οδών αμαξιτών άλλων κατασκευαστικές 
εργασίες 42.11.2 
οδών εθνικών, επαρχιακών ή 
διαδημοτικών 42.11.1 

οδών εθνικών, επαρχιακών ή 
διαδημοτικών κατασκευαστικές εργασίες 42.11.2 
οικιακών ειδών κεραμικών 
υπεργολαβίας 23.41.9 

οικιακών συσκευών ηλεκτρικών μερών 
υπεργολαβίας 27.51.9 

οικιακών συσκευών μη ηλεκτρικών 
υπεργολαβίας 27.52.9 

οικοδομικών πλαστικών ειδών 
υπεργολαβίας 22.23.9 
οικοδομικών σχεδίων ανάπτυξη 41.10.1 
οικοπέδου προπαρασκευής εργασίες 43.12.11 
οίνου από σταφύλια υπεργολαβίας 11.02.9 
οίνων άλλων από φρούτα 
υπεργολαβίας 11.03.9 
ομοιωμάτων εκτύπωσης 18.13.30.01 
οξυγονοκόλλησης μετάλλων 25.62.20.01 
όπλων υπεργολαβίας 25.40.9 

οπτανθρακοποίησης προϊόντων 
υπεργολαβίας 19.10.9 
οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 18.13.10.02 
οπτικών μέσων υπεργολαβίας 26.80.9 
οπτικών οργάνων υπεργολαβίας 26.70.9 
οπτοπλινθοδομών 43.99.6 

οργανικών βασικών χημικών ουσιών 
άλλων υπεργολαβίας 20.14.9 
ορθοπεδικών συσκευών υπεργολαβίας 32.50.9 
ορνιθώνων καθαρισμού 01.62.10.05 
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ορυκτών μη μεταλλικών προϊόντων 
π.δ.κ.α. υπεργολαβίας 23.99.9 

ορυχείων και λατομείων βοηθητικές 
δραστηριότητες 09.90.1 

ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α. 
βοηθητικές δραστηριότητες 09.90.19 

ορυχείων μηχανημάτων υπεργολαβίας 28.92.9 

οχημάτων μάχης στρατιωτικών 
υπεργολαβίας 30.40.9 

οχημάτων μηχανοκίνητων μερών και 
εξαρτημάτων άλλων υπεργολαβίας 29.32.99 
οχημάτων μηχανοκίνητων 
υπεργολαβίας 29.10.9 
παγίδων τοποθέτησης 01.70.10 
πάγου παροχής 35.30.21 

πάγου, περιλαμβανομένου αυτού για 
ψυκτικούς (δηλ. για μη διατροφικούς) 
σκοπούς παροχής 35.30.2 
παγωτών υπεργολαβίας 10.52.9 

παιχνιδιών άλλων κάθε είδους 
υπεργολαβίας 32.40.9 

παξιμαδιών υπεργολαβίας 10.72.9 
παράθυρων, από μέταλλο 
υπεργολαβίας 25.12.9 
παράκτιων λιμενικών έργων 42.91.1 

παράκτιων λιμενικών έργων 
κατασκευαστικές εργασίες 42.91.2 

παραπετασμάτων, σε πόρτες ή 
παράθυρα τοποθέτησης 43.32.10.05 
παραραφής εντύπων 18.14.10.03 
παρασιτοκτόνων υπεργολαβίας 20.20.9 

παρασκευασμάτων καθαρισμού 
υπεργολαβίας 20.41.9 

παρασκευασμάτων καλλωπισμού 
υπεργολαβίας 20.42.9 

παρασκευασμάτων στίλβωσης 
υπεργολαβίας 20.41.9 

παρασκευασμάτων τροφίμων 
ομογενοποιημένων υπεργολαβίας 10.86.9 

παρκέ δαπέδων συναρμολογούμενων 
υπεργολαβίας 16.22.9 
πασάλων έμπηξης 43.99.3 
πατάτας μαγειρέματος 10.31.91 
πατάτας παρασκευής προϊόντων 10.31.91 

πατατών παρασκευασμένων και 
διατηρημένων υπεργολαβίας 10.31.99 
πατωμάτων κατασκευής 43.33.29.03 
πάχυνσης ζώων 01.62.10.10 

πεζοδρομίων κυλιόμενων συντήρησης 
και επισκευής 43.29.19.03 
πεζόδρομων κατασκευή 42.11.2 
πεζόδρομων, κατασκευαστικές εργασίες 42.11.20.06 
περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο 
από τέσσερις φορές την εβδομάδα 
εκτύπωσης 18.12.13 
περισυλλογής αγροτικών προϊόντων 01.61.10.09 
περιφράξεων τοποθέτησης 43.29.12 
πετρελαίου άντλησης 09.10.12 

πετρελαίου άντλησης και φυσικού 
αερίου βοηθητικές 09.10.1 

πετρελαίου διύλισης προϊόντων 
υπεργολαβίας 19.20.9 
πετσετών φαγητού φασόν 13.92.99.02 
πισίνων εγκατάστασης 43.99.90.03 

πλακετών έμφορτων ηλεκτρικών 
υπεργολαβίας 26.12.99 

πλακιδίων από ψημένο πηλό 
υπεργολαβίας 23.32.9 
πλακιδίων τοποθέτησης 43.33.1 
πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή 
άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή 
μαρμάρινων διάστρωσης ή 
τοποθέτησης 43.33.10.02 

πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών 
κολυμβητηρίων κλπ 43.99.90.08 

πλαστικών ειδών παραγωγής 
μηχανημάτων υπεργολαβίας 28.96.9 

πλαστικών ειδών συσκευασίας 
υπεργολαβίας 22.22.9 
πλαστικών επιφανειών κοπής, 
διάτρησης, χάραξης, επικάλυψης ή 
κατεργασίας 22.29.91.04 

πλαστικών οικοδομικών ειδών 
υπεργολαβίας 22.23.9 
πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών 
και καθορισμένων μορφών 
υπεργολαβίας 22.21.9 
πλαστικών προϊόντων άλλων 
κατασκευής 22.29.91 

πλαστικών προϊόντων άλλων 
υπεργολαβίας 22.29.99 

πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 
υπεργολαβίας 20.16.9 
πλισέδων σε υφάσματα 13.30.19.01 

πλοίων και πλωτών εξεδρών και 
κατασκευών εξοπλισμού 30.11.92 

πλοίων και πλωτών εξεδρών και 
κατασκευών μετατροπής και 
ανακατασκευής 30.11.91 
πλοίων υπεργολαβίας 30.11.99 
πλωτών κατασκευών υπεργολαβίας 30.11.99 
ποδηλατοδρόμων 42.11.20.06 
ποδηλάτων υπεργολαβίας 30.92.9 
πολιτικού μηχανικού άλλες κατασκευές 42.99.1 

πολιτικού μηχανικού άλλες κατασκευές 
π.δ.κ.α. 42.99.19 

πολιτικού μηχανικού άλλες κατασκευές 
π.δ.κ.α. κατασκευαστικές εργασίες 42.99.2 
πολιτικού μηχανικού άλλων έργων 
π.δ.κ.α. 42.99 
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πολιτικού μηχανικού κατασκευών 
π.δ.κ.α. κατασκευαστικές εργασίες 42.99.29 
πολτού χάρτου υπεργολαβίας 17.11.9 

πορσελάνης ειδών διακόσμησης για 
λογαριασμό τρίτων 23.41.99.01 
πορτών, από μέταλλο υπεργολαβίας 25.12.9 
ποτηριών φινιρίσματος 23.13.91 

ποτών άλλων μη αποσταγμένων που 
υφίστανται ζύμωση υπεργολαβίας 11.04.9 

ποτών αποσταγμένων αλκοολούχων 
υπεργολαβίας 11.01.9 

ποτών επεξεργασίας μηχανημάτων 
υπεργολαβίας 28.93.9 

προεκτύπωσης 18.13.1 

προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων, 
συναφών με την εκτύπωση 18.13.30.02 
προετοιμασίας αγρών 01.61.10.10 

προϊόντων από μη υφασμένα είδη 
υπεργολαβίας 13.95.9 
προκατασκευασμένων κατασκευών 
συναρμολόγηση και εργασίες 
ανέγερσης 43.99.7 

προκατασκευασμένων χαλύβδινων 
δομικών μερών κτιρίων 43.99.50.01 
προκατασκευασμένων χαλύβδινων 
στοιχείων για κατασκευές άλλες από 
κτίρια 43.99.50.02 
προσκλήσεων γάμων εκτύπωσης 18.12.14.01 
πτηνών εκκόλαψης 01.47.23.01 

πύργων γεώτρησης ανέγερσης, 
επισκευής και αποσυναρμολόγησης 09.10.12 
πυρηνικών καυσίμων υπεργολαβίας 24.46.9 

πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων 
κατασκευών 43.29.11.05 
πυρίμαχων προϊόντων υπεργολαβίας 23.20.9 
πυρομαχικών υπεργολαβίας 25.40.9 

πυροπροστασίας δάσους 02.40.10.07 

ρεπρογραφικών προϊόντων άλλων 
εκτύπωσης 18.13.30.01 

ρευστών παροχής εγκατάστασης (π.χ. 
οξυγόνου σε νοσοκομεία) 43.22.20.01 
ρολογιών χεριού και τοίχου 
υπεργολαβίας 26.52.9 
ρουλεμάν υπεργολαβίας 28.15.9 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 
υπεργολαβίας 29.20.9 
σαγής ειδών υπεργολαβίας 15.12.9 
σανίδων με βάση το ξύλο υπεργολαβίας 16.21.99 
σαπουνιού υπεργολαβίας 20.41.9 
σελοποιίας ειδών υπεργολαβίας 15.12.9 
σεντονιών φασόν 13.92.99.01 
σήμανσης οδών εργασίες 42.11.20.04 
σημάτων (φωτεινών ή όχι) 
εγκατάστασης 43.29.19.01 
σηπτικών δεξαμενών εγκατάστασης 43.22.11.02 
σηπτικών συστημάτων εγκατάστασης 42.21.24 
σηράγγων 42.13.1 
σηράγγων κατασκευαστικές εργασίες 42.13.2 
σηψίλυσης αγροτικών προϊόντων 01.61.10.11 
σιδηροδρομικών γραμμών 42.12.1 

σιδηροδρομικών γραμμών ανακαίνισης 
ή επισκευής 42.12.20.03 

σιδηροδρομικών γραμμών 
κατασκευαστικές εργασίες 42.12.2 

σιδηροδρομικών γραμμών συστημάτων 
ελέγχου και ασφαλείας κατασκευαστικές 
εργασίες εγκατάστασης 42.12.20.02 

σιδηροδρομικών γραμμών τοποθέτησης 
εργασίες 42.12.20.01 

σιδηροδρόμων μηχανών και τροχαίου 
εξοπλισμού ανακατασκευής και 
εξοπλισμού ("ολοκλήρωσης") 30.20.91 

σιδηροδρόμων μηχανών και τροχαίου 
εξοπλισμού υπεργολαβίας 30.20.99 

σιδηροκραμάτων υπεργολαβίας 24.10.9 
σιδήρου βασικού υπεργολαβίας 24.10.9 
σιδήρου χύτευσης 24.51 
σιτών, σε πόρτες ή παράθυρα 
τοποθέτησης 43.32.10.05 
σκαριφημάτων εκτύπωσης 18.13.30.01 

σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 
υπεργολαβίας 30.12.9 
σκουπών υπεργολαβίας 32.91.9 
σκυροδέματος 43.99.4 
σκυρόδεματος άλλων ειδών 
υπεργολαβίας 23.69.19 

σκυροδέματος για κατασκευαστικές 
χρήσεις προϊόντων υπεργολαβίας 23.61.9 
σκυροδέματος έτοιμου υπεργολαβίας 23.63.9 
σκυροδέματος χύτευσης καλουπιών 43.99.40.04 
σκυροστρώματος τοποθέτησης 
εργασίες 42.12.20.01 
σοκολάτας υπεργολαβίας 10.82.9 
σπάγγων υπεργολαβίας 13.94.9 
σποράς αγροτικών προϊόντων 01.61.10.12 
σπόρων πολλαπλασιασμού 
επεξεργασίας 01.64.1 

σταδίων υπαίθριων δομικού σκελετού 
κατασκευαστικές εργασίες 42.99.22 

σταθεροποίησης θεμελίων 43.99.40.02 
σταθεροποίησης των εδαφών 43.12.11.01 

στάθμευσης αυτοκινήτων χώρων 
επίστρωσης 42.11.20.01 

σταμπώματος επί ενδυμάτων 18.12.19.04 
σταφίδας αποξήρανσης 01.63.10.06 
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στεγάνωσης 43.99.1 

στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε 
εξώστες 43.99.10.01 

στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους 
κατασκευών και άλλων υπόγειων 
κατασκευών 43.99.10.02 
στέγαστρων μεταλλικών τοποθέτησης 43.32.10.07 
στεγάστρων τοποθέτησης 43.32.10.10 
στεγών κατασκευής 43.91.1 
στεγών κατασκευής άλλες εργασίες 43.91.19 
στεγών πλαισίων κατασκευής 43.91.11 
στερεοτυπίας 18.13.10.03 
στηθαίων οδών κατασκευαστικές 
εργασίες 42.11.20.04 
στίλβωσης επίπλων (λουστραδόρου) 31.09.92.02 
στίλβωσης κοσμημάτων 32.12.99.05 
στίλβωσης μετάλλων 25.61.22.06 
στοιχειοθεσίας 18.13.10.04 
στοιχειοχυτήριου 18.13.20.02 

στοιχείων τυποποιημένων ή επί 
παραγγελία κατασκευασμένων από 
λαμαρίνα εγκατάστασης 43.39.11.03 

στοριών, σε πόρτες ή παράθυρα 
τοποθέτησης 43.32.10.05 

στρατιωτικών οχημάτων μάχης 
υπεργολαβίας 30.40.9 
στροβίλων υπεργολαβίας 28.11.9 
στροφίγγων άλλων υπεργολαβίας 28.14.9 
στρωμάτων υπεργολαβίας 31.03.9 
συγκομιδής αγροτικών προϊόντων 01.61.10.09 
σύκων αποξήρανσης 01.63.10.07 
συμπιεστών άλλων υπεργολαβίας 28.13.9 
συμπύκνωσης φρούτων και λαχανικών 10.39.91.01 
συναρμολόγησης επίπλων 31.09.92.03 

συναρμολόγησης μερών και 
εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα 
οχήματα, π.δ.κ.α. 29.32.92 

συναρμολόγησης ολοκληρωμένων 
συνόλων μηχανοκίνητων οχημάτων 
υπεργολαβίας 29.32.91 

συναρμολόγησης σε αμαξώματα 
μηχανοκίνητων οχημάτων 29.20.4 
συναφείς βoηθητικές 18.13.3 

σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών 
για κατασκευές άλλες από κτίρια 43.99.50.03 

σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών 
για κτίρια 43.99.50.04 
συνδετήρων υπεργολαβίας 25.94.9 

συνδυασμού τεχνικών κειμένου και 
εικόνας ως υλικού εκτύπωσης 18.13.10.05 

σύρματος ειδών υπεργολαβίας 25.93.9 
σύρματος ψυχρής ολκής υπεργολαβίας 24.34.9 

συρμάτων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 
άλλων υπεργολαβίας 27.32.9 

συρραφής εντύπων 18.14.10.03 
συσκευασίας αγροτικών προϊόντων 01.63.10.17 

συσκευασίας πλαστικών ειδών 
υπεργολαβίας 22.22.9 

συσκευών διανομής και ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος υπεργολαβίας 27.12.9 

συσκευών ηλεκτρικών ευρείας 
κατανάλωσης υπεργολαβίας 26.40.9 
συσκευών καλωδίωσης υπεργολαβίας 27.33.9 
συσσωρευτών υπεργολαβίας 27.20.9 
συστημάτων άρδευσης 42.21.13 

συστημάτων άρδευσης 
κατασκευαστικές εργασίες 42.21.23 
συστοιχιών υπεργολαβίας 27.20.9 
σφαγής ζώων, για λογαριασμό 
τρίτων 10.11.99.01 

σφουγγαριών φυσικών λεύκανσης 03.11.71.01 
σφυρηλάτησης μετάλλου 25.50.11 
σχεδιαγραμμάτων εκτύπωσης 18.13.30.01 
σχεδίων εκτύπωσης 18.12.14 
σχισίματος μαρμάρων 23.70.11.05 
σχιστόλιθου τοποθέτησης 43.33.21 
σχοινιών υπεργολαβίας 13.94.9 

σωλήνων και συναφών εξαρτημάτων, 
από χάλυβα υπεργολαβίας 24.20.9 

σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού 
συστημάτων εγκατάστασης 43.22.11.03 

σωληνώσεων φρεάτων συστημάτων 
εργασίες εγκατάστασης και επισκευής 42.21.24.02 
ταμιευτήρων μεταλλικών υπεργολαβίας 25.29.9 
ταμπελών εκτύπωσης 18.12.15 

ταπετσαρίσματος καθισμάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα 29.32.99.01 

ταπετσαρίσματος καρεκλών και 
καθισμάτων γραφείου 31.01.91 

ταπετσαρίσματος καρεκλών και 
καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός 
οχημάτων 31.09.91 
ταρίχευσης 32.99.6 
τάφρων 42.21.13 
τάφρων κατασκευαστικές εργασίες 42.21.23 
τελειοποίηση υφαντουργικών 
προϊόντων 13.30 
τεντών τοποθέτησης 43.32.10.10 

τεχνουργημάτων χονδροξυλουργικής 
και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές 
υπεργολαβίας 16.23.9 
τζακιών κατασκευής 43.99.90.05 

τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες 
τοποθέτησης 43.34.20.02 

τηλεπικοινωνιών κοινωφελών έργων 42.22.1 
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τηλεπικοινωνιών κοινωφελών έργων 
κατασκευαστικές εργασίες 42.22.2 
τίτλων εκτύπωσης 18.12.11 

τοιχίων χαμηλών διαχωριστικών 
κατασκευαστικές εργασίες 42.11.20.04 
τοιχοποιίας 43.99.6 
τοίχων επένδυσης 43.33.2 

τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων 
εκτύπωσης 18.13.30.01 
τοποθέτησης εξωλέμβιων μηχανών 30.11.92.01 

τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, 
κλιματιστικών κλπ 43.22.12.05 

τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή 
δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών 
λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 43.33.10.02 
τόρνευσης μεταλλικών μερών 25.62.1 

τούβλων, πλακιδίων και 
κατασκευαστικών προϊόντων, από 
ψημένο πηλό υπεργολαβίας 23.32.9 
τραπεζομάντιλων φασόν 13.92.99.02 

τροφίμων επεξεργασίας μηχανημάτων 
υπεργολαβίας 28.93.9 

τροχιοδρόμων μηχανών και τροχαίου 
εξοπλισμού ανακατασκευής και 
εξοπλισμού ("ολοκλήρωσης") 30.20.91 
τρόχισης επίπεδου γυαλιού 23.12.99.02 

τρόχισης κρυστάλλων για διακοσμητικά 
και παρόμοια είδη 23.13.99.02 
τσαγιού υπεργολαβίας 10.83.9 
τσαντών υπεργολαβίας 15.12.9 
τσιμέντου άλλων ειδών υπεργολαβίας 23.69.19 
τσιμέντου ειδών με ίνες υπεργολαβίας 23.65.9 
τσιμέντου υπεργολαβίας 23.51.9 
τυπογραφικής μελάνης υπεργολαβίας 20.30.9 

τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και 
άλλων εγχάρακτων μέσων που 
χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία 
εκτύπωσης 18.13.2 
τυποποίησης ελαιόλαδου 10.41.99.02 

τυπώματος υφασμάτων και 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών 
(περιλαμβάνονται και τα ενδύματα) 13.30.14 
τύπων χύτευσης σκυροδέματος 43.99.40.04 
τύπωσης μετάλλων 25.50.12 
υαλοτεχνικές εργασίες 43.34.2 
υαλοχαρακτικής για λογαριασμό τρίτων 23.12.99.01 
υγειονομικών ειδών χάρτινων 
υπεργολαβίας 17.22.9 
υγιεινής ειδών εγκατάστασης 43.22.11.04 
υγιεινής ειδών κεραμικών υπεργολαβίας 23.42.9 

υγροποίηση και επαναεριοποίηση του 
φυσικού αερίου για μεταφορά που 
γίνεται στο χώρο του ορυχείου 09.10.13 
υδατοκαλλιέργειας βοηθητικές 03.21.72 

υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν 
από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. 
πλυντηρίων) 43.22.11.06 
υδραυλικού εξοπλισμού υπεργολαβίας 28.12.9 
υδραυλικών αγωγών εγκαταστάσεων 43.22.11 

υδραυλικών εγκαταστάσεων επισκευής, 
με υλικά του επισκευαστή 43.22.11.08 

υδραυλικών εγκαταστάσεων επισκευής, 
χωρίς υλικά 43.22.11.09 
υδραυλικών έργων 42.91 
υδρογόνωσης ζωικών ελαίων 10.41.99.01 
υδρογόνωσης φυτικών ελαίων 10.41.51.01 

υδρογραφικών ή παρόμοιων 
διαγραμμάτων εκτύπωσης 18.12.14 

υδροηλεκτρικών έργων 
κατασκευαστικές εργασίες 42.22.13.01 

υδρομηχανικές κατασκευές 42.91.1 

υδρομηχανικών κατασκευών 
κατασκευαστικές εργασίες 42.91.2 

υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες 
από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με 
άλλες μεθόδους 42.91.20.02 
υπόγειων σιδηροδρόμων 42.12.1 

υπόγειων σιδηροδρόμων 
κατασκευαστικές εργασίες 42.12.2 

υποδημάτων υπεργολαβίας 15.20.9 
υπονόμων εγκατάστασης 43.22.11.02 

υφαντικών ινών και νημάτων λεύκανσης 
και βαφής 13.30.11 

υφαντουργικών ειδών έτοιμων εκτός 
από ενδύματα υπεργολαβίας 13.92.9 

υφαντουργικών προϊόντων άλλων 
π.δ.κ.α. υπεργολαβίας 13.99.9 
υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών (περιλαμβάνονται και τα 
ενδύματα) 13.30.12 

υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών (περιλαμβάνονται και τα 
ενδύματα) τυπώματος 13.30.14 

υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών (περιλαμβάνονται και τα 
ενδύματα) φινιρίσματος 13.30.19 

υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ 
υπεργολαβίας 13.91.9 

υφασμάτων υπεργολαβίας 13.20.9 

φαγεντιανής γης ειδών διακόσμησης για 
λογαριασμό τρίτων 23.41.99.01 

φαγητών έτοιμων υπεργολαβίας 10.85.9 

φαρμακευτικών παρασκευασμάτων 
υπεργολαβίας 21.20.9 
φαρμακευτικών προϊόντων 
υπεργολαβίας 21.10.9 
φιλμ αναπαραγωγής 18.13.10.07 
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φινίρισμα υφαντουργικών προϊόντων 13.30 

φινιρίσματος άλλων ειδών γυαλιού, 
περιλαμβανομένου του γυαλιού για 
τεχνικές χρήσεις 23.19.91 
φινιρίσματος για φύλλα και σανίδες 16.21.91 
φινιρίσματος γυάλινων δοχείων 23.13.92 
φινιρίσματος κλωστοϋφαντουργικές 13.30.1 

φινιρίσματος νέων επίπλων (εκτός του 
ταπετσαρίσματος καρεκλών και 
καθισμάτων) 31.09.92 

φινιρίσματος ποτηριών και άλλων ειδών 
από γυαλί που χρησιμοποιούνται στο 
τραπέζι ή στην κουζίνα 23.13.91 

φινιρίσματος τεχνουργημάτων από 
χρυσό και άργυρο φασόν 32.12.99.01 

φινιρίσματος υφασμάτων και 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών 
(περιλαμβάνονται και τα ενδύματα) 13.30.19 
φούρνων υπεργολαβίας 28.21.9 
φραγμάτων 42.91.1 
φραγμάτων κατασκευαστικές εργασίες 42.91.2 

φρεάτων ύδατος διάνοιξης και εργασίες 
εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων 42.21.24 
φροντίδας κοπαδιών 01.62.10.09 

φρούτων άλλων παρασκευασμένων και 
διατηρημένων υπεργολαβίας 10.39.99 

φρούτων παρασκευής για τη διατήρηση 10.39.91 
φρούτων συμπύκνωσης 10.39.91.01 
φύλαξης ζώων 01.62.10.10 
φύλαξης ζώων κτηνοτροφίας 01.62.10.01 
φυλλαδίων εκτύπωσης 18.12.12 
φυσικού αερίου επισκευής και 
συντήρησης εγκαταστάσεων και 
εσωτερικού δικτύου 43.22.20.02 

φυσικού αερίου σύνδεσης 
εγκαταστάσεων με εξοπλισμό που 
λειτουργεί με αυτό 43.22.20.03 
φύτευσης αγροτικών προϊόντων 01.61.10.12 

φυτικής παραγωγής δραστηριότητες 
υποστηρικτικές 01.61 
φυτικών ελαίων υδρογόνωσης 10.41.51.01 
φυτικών ελαίων υδρογόνωσης 
εξευγενισμού 10.41.51.01 

φωταέριου επισκευής και συντήρησης 
εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου 43.22.20.02 

φωτιστικού ηλεκτρικού εξοπλισμού 
υπεργολαβίας 27.40.9 
φωτογραφικού εξοπλισμού 
υπεργολαβίας 26.70.9 
φωτογραφιών εκτύπωσης 18.12.14 
φωτοσύνθεσης 18.13.10.06 
φωτοτσιγκογραφίας 18.13.10.07 
χαλιών υπεργολαβίας 13.93.9 
χαλκομανίας επικόλλησης επί 
ενδυμάτων 18.12.19.04 
χαλκού υπεργολαβίας 24.44.9 
χάλυβα ανάτηξης 24.52.10.01 

χάλυβα κάμψης για κατασκευαστικά 
έργα ενισχυμένου σκυροδέματος 43.99.40.01 

χάλυβα προϊόντων που έχουν υποστεί 
μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή 
κατάσταση υπεργολαβίας 24.33.9 

χάλυβα στενών φύλλων ψυχρής έλασης 
υπεργολαβίας 24.32.9 
χάλυβα υπεργολαβίας 24.10.9 
χάλυβα χύτευσης 24.52.1 
χαλύβδινων δομικών μερών ανέγερσης 43.99.5 

χαλύβδινων δομικών μερών για 
κατασκευές άλλες από κτίρια σύνδεσης 43.99.50.03 

χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια 
σύνδεσης 43.99.50.04 

χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων 
προκατασκευασμένων 43.99.50.01 

χαλύβδινων στοιχείων για κατασκευές 
άλλες από κτίρια προκατασκευασμένων 43.99.50.02 

χάραξης άλλων ειδών από πολύτιμα 
μέταλλα 32.12.99.06 

χάραξης επί μετάλλων 25.61.22.07 
χάραξης πλαστικών επιφανειών 22.29.91.04 
χάραξης πολύτιμων μετάλλων ειδών 
κοσμηματοποιίας, χρυσοχοΐας, 
αργυροχοΐας 32.12.99.07 

χαρτιού και χαρτονιού ειδών άλλων 
υπεργολαβίας 17.29.9 

χαρτιού και χαρτονιού κυματοειδούς 
από χαρτί και χαρτόνι υπεργολαβίας 17.21.9 
χαρτιού και χαρτονιού υπεργολαβίας 17.12.9 

χαρτιού παραγωγής μηχανημάτων 
υπεργολαβίας 28.95.9 
χαρτιού ταπετσαρίας υπεργολαβίας 17.24.9 

χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) 
τοποθέτησης 43.33.2 

χαρτονιού παραγωγής μηχανημάτων 
υπεργολαβίας 28.95.9 

χαρτόσημων εκτύπωσης 18.12.11 
χαρτών εκτύπωσης 18.12.14 

χειριστή μηχανημάτων κατασκευών 
(χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 43.99.90.07 

χειρουργικού εξοπλισμού υπεργολαβίας 32.50.9 

χημικών προϊόντων άλλων π.δ.κ.α. 
υπεργολαβίας 20.59.9 

χρυσού τεχνουργημάτων φινιρίσματος 
φασόν 32.12.99.01 
χρυσοχοΐας ειδών φασόν 32.12.99.03 
χρωματισμού μετάλλων 25.61.22.08 
χρωματισμών 43.34.1 
χρωματοτυπογραφείου 18.13.20.03 
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χρωμάτων επίχρισης υπεργολαβίας 20.30.9 

χρωμάτων και χρωστικών υλών 
υπεργολαβίας 20.12.9 

χυμών φρούτων και λαχανικών 
υπεργολαβίας 10.32.9 
χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων 
μετάλλων 24.54.1 
χύτευσης ελατού χυτοσίδηρου 24.51.11 
χύτευσης ελαφρών μετάλλων 24.53.1 
χύτευσης σιδήρου 24.51 
χύτευσης σφαιροειδούς χυτοσίδηρου 24.51.12 
χύτευσης φαιού χυτοσίδηρου 24.51.13 
χύτευσης χάλυβα 24.52.1 
χύτευσης χυτοσίδηρου 24.51.1 

χυτευτών μερών από θερμοπλαστικά ή 
θερμοσκληρυνόμενα υλικά κατασκευής 22.29.91.03 
χυτοσίδηρου ανάτηξης 24.51.13.01 
χυτοσίδηρου ελατού χύτευσης 24.51.11 
χυτοσίδηρου σφαιροειδούς χύτευσης 24.51.12 
χυτοσίδηρου υπεργολαβίας 24.51.9 
χυτοσίδηρου φαιού χύτευσης 24.51.13 
χυτοσίδηρου χύτευσης 24.51.1 

χωρισμάτων κινητών σε κατασκευές 
τοποθέτησης 43.32.10.04 
ψαριών 10.20.91 
ψαριών διατήρησης και παρασκευής 10.20.91 
ψαριών καπνίσματος 10.20.91 

ψαριών, παρασκευασμένων και 
διατηρημένων υπεργολαβίας 10.20.99 
ψεκασμού εναέριου των καλλιεργειών 01.61.10.03 
ψεκασμού επίπλων 31.09.92.04 
ψεκασμού φυτών και αγρών 01.61.10.13 
ψευδάργυρου υπεργολαβίας 24.43.9 
ψευδοροφών σε κατασκευές 
τοποθέτησης 43.32.10.04 

ψηφιδωτών τοποθέτησης σε δάπεδα και 
τοίχους 43.33.21.03 

ψυκτικού εξοπλισμού μη οικιακής 
χρήσης υπεργολαβίας 28.25.9 
ψύχους παροχής (εκτός παγοποιείου) 35.30.22.01 

ψωμιού νωπού ή κατεψυγμένου 
υπεργολαβίας 10.71.9 

 


