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ΤΟΜΕΑΣ Α - ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει την αξιοποίηση των φυτικών και ζωικών φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των καλλιεργειών, της εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων 
(κτηνοτροφίας), της υλοτομίας και της συλλογής άλλων φυτών, ζώων ή ζωικών προϊόντων από 
αγροκτήματα ή από τους φυσικούς τους βιότοπους. 
 
 
01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει δύο βασικές δραστηριότητες, την παραγωγή φυτικών προϊόντων και την 
παραγωγή ζωικών προϊόντων, καλύπτοντας, επίσης,  και τις μορφές της οργανικής (βιολογικής) γεωργίας, 
την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων (μεταλλαγμένων) φυτών και την εκτροφή των γενετικά 
τροποποιημένων (μεταλλαγμένων) ζώων. Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει την καλλιέργεια των φυτών σε 
ανοικτούς αγρούς, καθώς επίσης και σε θερμοκήπια. 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει, επίσης, δραστηριότητες υπηρεσιών βοηθητικών προς τη γεωργία, καθώς και 
τη θήρα, την τοποθέτηση παγίδων και τις σχετικές δραστηριότητες. 
  
Η ομάδα 01.5 (μεικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες) δεν ακολουθεί τη συνήθη πρακτική για τον 
προσδιορισμό της κύριας δραστηριότητας. Αποδέχεται ότι πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν μία 
λογικά ισορροπημένη φυτική και ζωική παραγωγή και ότι η ταξινόμησή τους στη μία ή στην άλλη κατηγορία 
θα ήταν αυθαίρετη. 
 
Από τις γεωργικές δραστηριότητες εξαιρείται κάθε επακόλουθη επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων (η 
οποία εντάσσεται στους κλάδους 10 και 11 (Βιομηχανία τροφίμων και ποτοποιία) και στον κλάδο 12 
(Παραγωγή προϊόντων καπνού)), πέραν της απαιτούμενης για την προετοιμασία των εν λόγω προϊόντων 
για τις πρωτογενείς αγορές. Η προετοιμασία των προϊόντων για τις πρωτογενείς αγορές περιλαμβάνεται εδώ. 
 
Από τον κλάδο αυτό εξαιρούνται οι κατασκευές πεδίου (τεχνικά έργα, π.χ. δημιουργία γεωργικών 
αναβαθμίδων, αποστραγγιστικά έργα, προετοιμασία ορυζώνων κλπ.), οι οποίες εντάσσονται στον τομέα ΣΤ 
(Κατασκευές) και οι αγοραστές και οι συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την εμπορική προώθηση των 
αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι εντάσσονται στον τομέα Ζ. Εξαιρείται, επίσης, η φροντίδα και η συντήρηση 
του φυσικού τοπίου, η οποία εντάσσεται στην τάξη  81.30. 
 
01.1  Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, δηλαδή φυτών τα οποία δε διαρκούν 
περισσότερο από δύο καλλιεργητικές περιόδους. Περιλαμβάνεται και η καλλιέργεια των φυτών αυτών για την 
παραγωγή σπόρου. 
 
01.11 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει όλες τις μορφές καλλιέργειας δημητριακών, οσπρίων και ελαιούχων σπόρων σε 
υπαίθριους χώρους (ανοικτούς αγρούς). Η καλλιέργεια των φυτών αυτών αποτελεί συχνά συνδυασμένη 
καλλιέργεια μέσα στις γεωργικές μονάδες. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την καλλιέργεια δημητριακών, όπως: 
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 σιτάρι 
 αραβόσιτος (καλαμπόκι) 
 σόργο 
 κριθάρι 
 σίκαλη 
 βρώμη 
 κεχρί 
 άλλα δημητριακά π.δ.κ.α. 

- την καλλιέργεια οσπρίων, όπως: 
 φασόλια 
 κουκιά  
 ρεβίθια 
 μαυρομάτικα φασόλια (cow peas) 
 φακές 
 λούπινα 
 αρακάς 
 φαιά μπιζέλια (καγιάνος-pigeon peas) 
 άλλα όσπρια 

- την καλλιέργεια ελαιούχων σπόρων, όπως: 
 σπόροι (φασόλια) σόγιας 
 αράπικα φιστίκια (αραχίδα) 
 βαμβακόσποροι  
 σπόροι του φυτού castor, από το οποίο παράγεται το καστορέλαιο (ρετσινόλαδο) 
 λιναρόσποροι 
 σπόροι σιναπιού 
 σπόροι niger (ελαιούχοι μαύρου χρώματος σπόροι φυτού, οι οποίοι προορίζονται κυρίως ως 
τροφή πτηνών) 
 σπόροι ελαιοκράμβης 
 σπόροι κάρδαμου (κάρθαμος ο βαφικός) 
 σπόροι σουσαμιού  
 σπόροι ηλιοτρόπιου  
 άλλοι ελαιούχοι σπόροι 

 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η καλλιέργεια ρυζιού, βλέπε 01.12 
- η καλλιέργεια γλυκού καλαμποκιού, βλέπε 01.13 
- η καλλιέργεια καλαμποκιού για ζωοτροφή, βλέπε 01.19 
- η καλλιέργεια ελαιωδών καρπών, βλέπε 01.26 
 
01.12 Καλλιέργεια ρυζιού 
 
01.13 Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την καλλιέργεια λαχανικών με φύλλα ή μίσχους, όπως: 
 αγκινάρες 
 σπαράγγια 
 λάχανα 
 κουνουπίδια και μπρόκολα 
 μαρούλι και πικρομάρουλα (πικραλίδες-χίκορι) 
 σπανάκι  
 άλλα λαχανικά με φύλλα ή μίσχους     

- την καλλιέργεια λαχανικών που φέρουν καρπούς (οπωρολαχανικά), όπως:   
 αγγούρια και αγγουράκια μικρά  
 μελιτζάνες 
 ντομάτες  
 καρπούζια 
 γλυκοκολοκύθες (cantaloupes) 
 άλλα πεπονοειδή και λαχανικά που φέρουν καρπούς (οπωρολαχανικά) 

- την καλλιέργεια ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών, όπως:   
 καρότα 
 γογγύλια-ρέβες 
 σκόρδο 
 κρεμμύδια (συμπεριλαμβανομένων των εσαλότ) 
 πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά  
 άλλα ριζώδη, βολβώδη και κονδυλώδη λαχανικά   

- την καλλιέργεια μανιταριών και τρουφών   
- την καλλιέργεια σπόρων λαχανικών, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων ζαχαρότευτλων, με  
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   εξαίρεση τους σπόρους άλλων τεύτλων  
- την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων   
- την καλλιέργεια άλλων λαχανικών 
- την καλλιέργεια ριζών και κονδύλων, όπως:   
 πατάτες 
 γλυκές πατάτες  
 cassava (μανιόκα) 
 γιαμ (γλυκοπατάτες) 
 άλλες ρίζες και κόνδυλοι 

 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η καλλιέργεια κόκκινων και πράσινων καυτερών πιπεριών (chillies), πιπεριών (του γένους  
  capsicum sop.) και άλλων καρυκευτικών και αρωματικών φυτών, βλέπε 01.28  
- η καλλιέργεια μυκηλίων μανιταριών, βλέπε 01.30 
 
01.14 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου  
 
Από την τάξη  αυτή εξαιρείται:  
- η καλλιέργεια ζαχαρότευτλων, βλέπε 01.13  
 
01.15 Καλλιέργεια καπνού   
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
-  η παραγωγή προϊόντων καπνού, βλέπε 12.00 
 
01.16 Καλλιέργεια ινωδών φυτών  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- την καλλιέργεια βαμβακιού 
- την καλλιέργεια γιούτας, κενάφ και άλλων υφαντικών ινών ραφίας (δηλ. υφαντικών ινών που  
   προέρχονται από τα στελέχη των φυτών) 
- την καλλιέργεια λιναριού και πραγματικής κάνναβης 
- την καλλιέργεια σιζάλ (agave sisalana) και άλλων ινωδών φυτών του γένους της αγαύης (agave) 
- την καλλιέργεια abaca, ραμίας (ramie) και άλλων φυτικών υφαντικών ινών 
- την καλλιέργεια άλλων ινωδών φυτών  
 
01.19  Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την καλλιέργεια όλων των άλλων μη πολυετών φυτών:  
- την καλλιέργεια γουλιών (swedes), κτηνοτροφικών τεύτλων (mangolds),  κτηνοτροφικών  
  φυτών με ριζώματα (σανός), τριφυλλιού, alfalfa, ονοβρυχίδας, καλαμποκιού για ζωοτροφή και  
  άλλης χλωρής νομής, κτηνοτροφικών φυτών και παρόμοιων χορτονομών.  
- την καλλιέργεια buckwheat (είδος δημητριακού)  
- την καλλιέργεια σπόρων τεύτλων (εξαιρούνται οι σπόροι ζαχαρότευτλων) και σπόρων  
  κτηνοτροφικών φυτών  
- την καλλιέργεια ανθέων  
- την παραγωγή κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων  
- την καλλιέργεια για παραγωγή σπόρων ανθέων  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται:  
- η καλλιέργεια μη πολυετών καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών  
  φυτών, βλέπε 01.28  
 
01.2  Πολυετείς καλλιέργειες 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την καλλιέργεια των πολυετών φυτών, δηλαδή των φυτών τα οποία διαρκούν 
περισσότερο από δύο καλλιεργητικές περιόδους, τα οποία είτε φυλλορροούν μετά από κάθε καλλιεργητική 
περίοδο και αναγεννώνται, είτε αναπτύσσονται διαρκώς. Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνεται και η καλλιέργεια 
αυτών των φυτών με σκοπό την παραγωγή σπόρου. 
 
01.21 Καλλιέργεια σταφυλιών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την καλλιέργεια σταφυλιών σε αμπελώνες για παραγωγή οίνου και επιτραπέζιων σταφυλιών.   
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή οίνου από σταφύλια, βλέπε 11.02  
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01.22 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:   
- την καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων:  
 αβοκάντο  
 μπανάνες και μπανάνες Αντιλλών 
 χουρμάδες 
 σύκα 
 μάνγκος 
 παπάγια 
 ανανάδες 
 άλλα τροπικά και υποτροπικά φρούτα   

 
01.23 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την καλλιέργεια εσπεριδοειδών: 
 κίτρα (γκρεϊπφρούτ) και φράπες 
 λεμόνια και γλυκολέμονα (λάϊμ) 
 πορτοκάλια 
 μανταρινάτα (tangerines), μανταρίνια και κλημεντίνες 
 άλλα εσπεριδοειδή 

 
01.24 Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την καλλιέργεια  μηλοειδών και πυρηνόκαρπων: 
 μήλα 
 βερίκοκα  
 κεράσια και βύσσινα 
 ροδάκινα και νεκταρίνια 
 αχλάδια και κυδώνια 
 δαμάσκηνα και κορόμηλα 
 άλλα μηλοειδή και πυρηνόκαρπα 

 
01.25 Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες φρούτων και καρπών με κέλυφος 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την καλλιέργεια καρπών χωρίς πυρήνα (σαρκώδη φρούτα του τύπου των μούρων (berries)):   
 μύρτιλλα  
 σταφίδες κορινθιακές (currant) 
 φραγκοστάφυλα ή λαγοκέρασα (gooseberries) 
 ακτινίδια  
 βατόμουρα και σμέουρα (φραμπουάζ) 
 φράουλες 
 άλλα καρποί χωρίς πυρήνα (σαρκώδη φρούτα, του τύπου των μούρων)  

- την καλλιέργεια σπόρων καρπών 
- την καλλιέργεια βρώσιμων καρπών με κέλυφος:  
 αμύγδαλα 
 κάσιους 
 κάστανα 
 φουντούκια 
 φιστίκια 
 καρύδια 
 άλλοι καρποί με κέλυφος 

- λοιπές δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες φρούτων: 
 χαρούπια 

 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται:  
- η καλλιέργεια ινδικής καρύδας, βλέπε 01.26 
 
01.26 Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- την καλλιέργεια  ελαιωδών καρπών:   
 ινδικές καρύδες 
 ελιές 
 ελαιοφοίνικες 
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 άλλοι ελαιώδεις καρποί 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η καλλιέργεια σπόρων (φασολιών) σόγιας, αράπικων φιστικιών και άλλων ελαιούχων σπόρων, βλέπε 01.11   
 
01.27  Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα:  
 καφές 
 τσάι 
 ματέ 
 κακάο 
 άλλα φυτά για αφεψήματα 

 
01.28  Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- την καλλιέργεια πολυετών και μη πολυετών καρυκευτικών και αρωματικών φυτών: 
 πιπεριές (piper sop.) 
 κόκκινες και πράσινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πιπεριές (του γένους capsicum sop.) 
 μοσχοκάρυδο, φλούδα μοσχοκάρυδου και κάρδαμο (καρδάμωμο) 
 γλυκάνισο κοινό, γλυκάνισο αστεροειδές (badian) και μάραθος 
 κανέλλα 
 γαρύφαλλο 
 πιπερόριζα (τζίντζερ-ζιγγίβερι) 
 βανίλια  
 άλλα καρυκευτικά και αρωματικά φυτά  

- την καλλιέργεια θεραπευτικών και ναρκωτικών φυτών 
   
01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 
  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την καλλιέργεια δένδρων καουτσούκ για τη συγκομιδή χυμού λάτεξ (ελαστικό κόμμι)  
- την καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων 
- την καλλιέργεια δένδρων για εξαγωγή των χυμών τους (οπών) 
- την καλλιέργεια φυτών για φυτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως στη σπαρτοπλεκτική  
 
 Από την τάξη αυτή εξαιρείται:  
- η καλλιέργεια ανθέων, η παραγωγή κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων και η   
  καλλιέργεια για παραγωγή σπόρων ανθέων, βλέπε 01.19 
- η συλλογή από τη φύση χυμών δένδρων (οπών) ή κόμμεων, παρόμοιων με το ελαστικό κόμμι  
  (καουτσούκ), βλέπε 02.30  
 
01.3  Πολλαπλασιασμός των φυτών 
 
01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παραγωγή όλων των υλικών φύτευσης βλαστών, συμπεριλαμβανομένων των 
μοσχευμάτων, των παραφυάδων (παραβλαστημάτων ή ριζοβλάσταρων) και των φυντανιών από σπόρο 
(σπορόφυτων) για άμεση αναπαραγωγή φυτών ή για τη δημιουργία μπολιών (για εμβολιασμούς φυτών), 
μέσα στις οποίες είναι εμφυτευμένοι επιλεγμένοι βλαστοί, ώστε να παραχθούν φυτά από ενδεχόμενη φύτευση. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την καλλιέργεια φυτών για φύτευση  
- την καλλιέργεια φυτών για διακοσμητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου και του γρασιδιού  
   για μεταφύτευση 
- την καλλιέργεια ζώντων φυτών για την παραγωγή βολβών, κονδύλων και ριζών, μοσχευμάτων   
   και παραφυάδων (ξεμασκαλίδια), μυκηλίων μανιταριών 
- τη λειτουργία φυτωρίων δένδρων, εκτός των φυτωρίων δασικών δένδρων    
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται:  
- η καλλιέργεια φυτών για την παραγωγή σπόρου, βλέπε 01.1, 01.2 
- η λειτουργία φυτωρίων δασικών δένδρων, βλέπε 02.10  
 
01.4 Ζωική παραγωγή 
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Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την εκτροφή και αναπαραγωγή (σε αγροκτήματα-φάρμες) όλων των ζώων, 
εκτός των υδρόβιων ζώων. 
 
Από την ομάδα αυτή εξαιρείται: 
- το τάισμα και η φροντίδα των αγροτικών ζώων, βλέπε 01.62 
- η παραγωγή προβιών (δοράς) και δερμάτων από σφαγεία, βλέπε 10.11 
 
01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- την εκτροφή και αναπαραγωγή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής 
- την παραγωγή μη επεξεργασμένου γάλακτος από αγελάδες ή βουβάλια   
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται:  
- η επεξεργασία γάλακτος, βλέπε 10.51   
 
01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- την εκτροφή και αναπαραγωγή βοοειδών και βουβαλιών για το κρέας τους  
- την παραγωγή  σπέρματος βοοειδών (bovine semen)   
 
01.43 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποοειδών  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εκτροφή και αναπαραγωγή αλόγων, όνων, ημιόνων ή γίννων (γαϊδουρομούλαρων) 
 
 Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
 - η λειτουργία στάβλων για άλογα ιππασίας και άλογα ιπποδρομιών, βλέπε 93.19  
 
01.44 Εκτροφή καμηλών και καμηλίδων   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:   
- την εκτροφή  και αναπαραγωγή καμηλών (δρομάδων) και καμηλοειδών  
 
01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- την εκτροφή και αναπαραγωγή προβατοειδών και αιγοειδών  
- την παραγωγή μη επεξεργασμένου πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος  
- την παραγωγή ακατέργαστου μαλλιού  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται:  
- το κούρεμα προβατοειδών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, βλέπε 01.62  
- η παραγωγή μαλλιού που έχει αποσπαστεί από την προβιά , βλέπε 10.11  
- η επεξεργασία γάλακτος, βλέπε 10.51  
 
01.46 Εκτροφή χοίρων  
 
01.47  Εκτροφή πουλερικών  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- την εκτροφή και αναπαραγωγή πουλερικών όπως:  
 κοτόπουλα, γαλοπούλες, πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες  

- την παραγωγή αυγών από πουλερικά  
- τη λειτουργία εκκολαπτηρίων πουλερικών  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται:  
- η παραγωγή φτερών ή πούπουλων, βλέπε 10.12  
 
01.49 Εκτροφή άλλων ζώων   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:   
- την εκτροφή και αναπαραγωγή ημι-κατοικίδιων ή άλλων ζώντων ζώων: 
 στρουθοκάμηλοι και δρομαία πτηνά (πτηνά που δε μπορούν να πετάξουν) 
 λοιπά πτηνά (εκτός των πουλερικών) 
 έντομα 
 κουνέλια και άλλα γουνοφόρα ζώα  
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- την παραγωγή γουνοδερμάτων, δερμάτων ερπετών ή δερμάτων πτηνών από δραστηριότητες 
γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων  
- τη λειτουργία αγροκτημάτων που εκτρέφουν σκουλήκια, χερσαία μαλάκια, σαλιγκάρια κλπ. 
- την εκτροφή μεταξοσκωλήκων, την παραγωγή κουκουλιών μεταξοσκωλήκων 
- τη μελισσοκομία και την παραγωγή μελιού και κεριού μελισσών 
- την εκτροφή και αναπαραγωγή κατοικίδιων ζώων (εξαιρούνται τα ψάρια):  
 γάτες και σκύλοι 
 πουλιά, όπως τα παπαγαλάκια κλπ. 
 ινδικά χοιρίδια (χάμστερ) κλπ.  

- την εκτροφή διαφόρων ζώων  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται:  
- η παραγωγή προβιών (δοράς) και δερμάτων που προέρχονται από το κυνήγι και την τοποθέτηση  
  παγίδων, βλέπε 01.70 
- η λειτουργία τροφείων βατράχων, κροκοδείλων και θαλάσσιων σκουληκιών, βλέπε 03.21, 03.22 
- η λειτουργία ιχθυοτροφείων, βλέπε 03.21 , 03.22 
- το τάισμα και η εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, βλέπε 96.09 
- η εκτροφή και αναπαραγωγή πουλερικών, βλέπε 01.47 
 
01.5 Μεικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες  
 
01.50 Μεικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει το συνδυασμό φυτικής και ζωικής παραγωγής χωρίς να ειδικεύεται συγκεκριμένα 
στη φυτική ή ζωική παραγωγή. Το μέγεθος της συνολικής γεωργοκτηνοτροφικής μονάδας δεν αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα. Αν σε μια συγκεκριμένη μονάδα η μία από τις δύο παραγωγές – φυτική ή ζωική – 
υπερβαίνει το 66 τοις εκατό (66%) του τυπικού ακαθάριστου κέρδους, τότε αυτή η συνδυασμένη 
δραστηριότητα δε θα πρέπει να περιλαμβάνεται σ’ αυτή την τάξη, αλλά θα πρέπει να υπαχθεί στις γεωργικές 
καλλιέργειες ή στην κτηνοτροφία. 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι μονάδες μεικτών γεωργικών καλλιεργειών, βλέπε ομάδες 01.1 και 01.2 
- οι μονάδες μεικτής κτηνοτροφίας, βλέπε ομάδα 01.4  
  
01.6  Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει δραστηριότητες συνακόλουθες της γεωργικής παραγωγής και δραστηριότητες 
σχετικές με τη γεωργία, οι οποίες δεν εκτελούνται με σκοπό την παραγωγή (με την έννοια της συγκομιδής των 
αγροτικών προϊόντων) και πραγματοποιούνται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Περιλαμβάνει επίσης τις 
μετα-γεωργικές δραστηριότητες (δηλαδή τις δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή), που στοχεύουν στην 
προετοιμασία των αγροτικών προϊόντων για την πρωτογενή αγορά.  
 
01.61 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή  
  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- τις γεωργικές δραστηριότητες που εκτελούνται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης: 
 προετοιμασία αγρών 
 καθορισμός καλλιέργειας 
 περιποίηση καλλιεργειών 
 ψεκασμός των καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένου και του εναέριου ψεκασμού  
 κλάδεμα οπωροφόρων δένδρων και αμπελιών 
 μεταφύτευση ρυζιού και αραίωση τεύτλων 
 συγκομιδή σοδειάς 
 καταπολέμηση ζιζανίων και επιβλαβών για την γεωργία εντόμων ή ζώων (συμπεριλαμβανομένων 
των κουνελιών) 
- τη διατήρηση της γεωργικής γης σε καλή καλλιεργητική και περιβαλλοντική κατάσταση 
- τη λειτουργία του γεωργικού αρδευτικού εξοπλισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παροχή γεωργικών μηχανημάτων με χειριστές και προσωπικό 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι μετά τη συγκομιδή γεωργικές δραστηριότητες, βλέπε 01.63 
- η αποστράγγιση της γεωργικής γης, βλέπε 43.12  
- η αρχιτεκτονική τοπίου, βλέπε 71.11 
- οι δραστηριότητες γεωπόνων και οικονομολόγων ειδικών στην αγροτική οικονομία, βλέπε 74.90 
- η φύτευση και η κηπουρική τοπίου, βλέπε 81.30 
- η διοργάνωση γεωργικών εκθέσεων και αγορών, βλέπε 82.30 
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01.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή   
  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:   
- τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης: 
 δραστηριότητες για την προώθηση της αναπαραγωγής, της ανάπτυξης και της απόδοσης των 
ζώων 
 υπηρεσίες ελέγχου κοπαδιών, βόσκησης ζώων, ευνουχισμού πουλερικών, καθαρισμού ορνιθώνων 
κλπ 
 δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση 
 σταβλικές υπηρεσίες 
 κούρεμα προβατοειδών 
 τάισμα και φροντίδα αγροτικών ζώων 

 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες πεταλώματος 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παροχή χώρου μόνο για το τάισμα ζώων, βλέπε 68.20 
- οι κτηνιατρικές δραστηριότητες, βλέπε 75.00 
- ο εμβολιασμός των ζώων, βλέπε 75.00 
- η ενοικίαση ζώων (π.χ. κοπαδιών), βλέπε 77.39 
- το τάισμα κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, βλέπε 96.09 
 
01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την προετοιμασία της σοδειάς για τις πρωτογενείς αγορές, δηλαδή το καθάρισμα, το κλάδεμα, τη  
  διαλογή, την αποπαρασίτωση 
- την εκκόκκιση βάμβακα 
- την προετοιμασία των φύλλων καπνού, π.χ. αποξήρανση  
- την προετοιμασία των κόκκων καφέ, π.χ. αποφλοίωση 
- την επικάλυψη φρούτων με κερί (κέρωμα)  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται:    
- η προετοιμασία των γεωργικών προϊόντων από τον παραγωγό, βλέπε την αντίστοιχη τάξη στις  
  ομάδες 01.1, 01.2 ή 01.3 
- οι μετά τη συγκομιδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των  
  σπόρων πολλαπλασιασμού, βλέπε 01.64 
- η αφαίρεση φύλλων και η επαναξήρανση του καπνού, βλέπε 12.00 
- οι δραστηριότητες εμπορικής προώθησης που ασκούνται από εμπορομεσίτες και συνεταιριστικές  
  ενώσεις, βλέπε κλάδο 46 
- το χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών, βλέπε 46.2 
 
01.64 Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει όλες τις μετά τη συγκομιδή δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ποιότητας των σπόρων πολλαπλασιασμού μέσω της απομάκρυνσης των ουσιών που δεν σχετίζονται με 
αυτούς, των ατροφικών σπόρων, των σπόρων που έχουν υποστεί βλάβη από μηχανήματα ή έντομα και των 
άγουρων (πρώιμων) σπόρων, καθώς επίσης και της αφύγρανσής τους σε επίπεδο ασφαλείας, ώστε να 
είναι κατάλληλοι για αποθήκευση. Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει το στέγνωμα, το πλύσιμο, τη διαλογή  
και την κατεργασία  των σπόρων έως ότου βγουν στην αγορά. Η κατεργασία των γενετικά τροποποιημένων 
(μεταλλαγμένων) σπόρων περιλαμβάνεται εδώ.   
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται:    
- η καλλιέργεια των σπόρων, βλέπε ομάδες 01.1 και 01.2 
- η επεξεργασία των σπόρων για την απόκτηση ελαίου, βλέπε 10.41 
- η έρευνα για την ανάπτυξη ή την τροποποίηση νέων τύπων σπόρων, βλέπε 72.11 
 
01.7  Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες 
 
01.70  Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη θήρα και την τοποθέτηση παγίδων σε εμπορική βάση 
- τη σύλληψη ζώων (ζωντανών ή νεκρών) για διατροφή, παραγωγή  γουνών, δερμάτων ή για τη  
  χρησιμοποίησή τους σε έρευνες (πειραματόζωα), σε ζωολογικούς κήπους ή ως κατοικίδια ζώα 
- την παραγωγή γουνοδερμάτων, δερμάτων ερπετών και δερμάτων πτηνών που προέρχονται από  
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  το κυνήγι ή την τοποθέτηση παγίδων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την από ξηράς σύλληψη θαλάσσιων θηλαστικών, όπως ο θαλάσσιος ίππος και η φώκια  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή γουνοδερμάτων, δερμάτων ερπετών και δερμάτων πτηνών από δραστηριότητες  
  των γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, βλέπε ομάδα 01.4 
- η εκτροφή θηραμάτων από δραστηριότητες των γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, βλέπε  01.4 
- η φαλαινοθηρία, βλέπε 03.11 
- η παραγωγή προβιών (δοράς) και δερμάτων που προέρχονται από σφαγεία, βλέπε 10.11 
- το κυνήγι για αθλητισμό ή ψυχαγωγία και οι συναφείς δραστηριότητες, βλέπε 93.19 
- δραστηριότητες συναφείς με την προώθηση του κυνηγιού και την τοποθέτηση παγίδων, βλέπε  
  94.99  
02  Δασοκομία και υλοτομία 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παραγωγή στρογγυλεμένων ξύλων καθώς και την εξαγωγή και τη 
συλλογή ακαλλιέργητων δασικών προϊόντων μη ξυλώδους μορφής. Εκτός από την παραγωγή ξύλου, οι 
δασοκομικές δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων, τα οποία υπόκεινται σε μικρή 
επεξεργασία, όπως τα καυσόξυλα, τα ξυλοκάρβουνα και τα στρογγυλεμένα ξύλα που χρησιμοποιούνται 
στην ακατέργαστη μορφή τους (π.χ. υποστυλώματα ορυχείων, ξυλοπολτός κλπ). Αυτές οι δραστηριότητες 
μπορούν να διενεργηθούν σε φυσικά ή τεχνητά (φυτεμένα) δάση. 
 
Εξαιρείται η περαιτέρω επεξεργασία της ξυλείας, η οποία αρχίζει με το πριόνισμα και την απόξεση (πλάνισμα) 
της ξυλείας, βλέπε κλάδο 16. 
 
02.1 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες   
 
02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ανάπτυξη δασικής ξυλείας: φύτευση, αναφύτευση, μεταφύτευση, αραίωση και συντήρηση  
  δασών και δενδρόφυτων εκτάσεων 
- την καλλιέργεια δασυλλίων για περιοδική ξύλευση, παραγωγή χαρτοπολτού και καυσόξυλων 
- τη λειτουργία φυτωρίων δασικών δέντρων 
 
Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν στα φυσικά ή σε τεχνητά (φυτεμένα) δάση. 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η καλλιέργεια χριστουγεννιάτικών δέντρων, βλέπε 01.29 
- η λειτουργία φυτωρίων δένδρων, εκτός των φυτωρίων δασικών δέντρων, βλέπε 01.30 
- η συλλογή μανιταριών και άλλων ακαλλιέργητων δασικών προϊόντων μη-ξυλώδους μορφής,  
  βλέπε 02.30 
- η παραγωγή ξυλείας σε σχίζες και κόκκους, βλέπε 16.10  
 
02.2  Υλοτομία 
 
02.20  Υλοτομία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- την παραγωγή στρογγυλεμένων ξύλων που προορίζονται για μεταποιητικές μονάδες, οι οποίες  
  βασίζονται στη δασική ξυλεία 
- την παραγωγή στρογγυλεμένων ξύλων που χρησιμοποιούνται στην ακατέργαστη μορφή τους ως  
   υποστυλώματα ορυχείων, στηρίγματα φρακτών και στύλοι γενικής χρήσεως 
- τη συλλογή και παραγωγή ξύλου ως πηγή ενέργειας 
- τη συλλογή και παραγωγή δασικών καταλοίπων, ως πηγή ενέργειας 
- την παραγωγή ξυλοκάρβουνου μέσα στο δάσος (χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους)   
 
Το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας μπορεί να πάρει τη μορφή κούτσουρων ή καυσόξυλων   
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δέντρων, βλέπε 01.29 
- η ανάπτυξη δασικής ξυλείας: φύτευση, αναφύτευση, μεταφύτευση, αραίωση και συντήρηση  
  δασών και δενδρόφυτων εκτάσεων, βλέπε 02.10 
- η συλλογή ακαλλιέργητων δασικών προϊόντων μη ξυλώδους μορφής, βλέπε 02.30 
- η παραγωγή ξυλείας σε σχίζες και κόκκους, βλέπε 16.10 
- η παραγωγή ξυλοκάρβουνου με τη διαδικασία της διύλισης της ξυλείας, βλέπε 20.14 
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02.3  Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 
 
02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη συλλογή αυτοφυών (ακαλλιέργητων) υλικών: 
 μανιτάρια, τρούφες  
 καρποί χωρίς πυρήνα (του τύπου των μούρων - berries)  
 καρποί με κέλυφος 
 κόμμι βαλάτας και άλλα κόμμεα τύπου ελαστικού (καουτσούκ)  
 φελλός 
 λάκα και ρητίνες 
 βάλσαμα  
 καπόκ 
 φύκια 
 βελανίδια, αγριοκάστανα 
 βρύα και λειχήνες   

   
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η διαχείριση της παραγωγής όλων αυτών των προϊόντων (εκτός της καλλιέργειας των δέντρων  
  παραγωγής φελλού), βλέπε κλάδο 01 
- η καλλιέργεια μανιταριών ή τρουφών, βλέπε 01.13 
- η συλλογή καρπών χωρίς πυρήνα (του τύπου των μούρων – berries) ή καρπών με κέλυφος,          
   βλέπε 01.25 
- η συγκέντρωση καυσόξυλων, βλέπε 02.20  
- η παραγωγή ξυλείας σε σχίζες, βλέπε 16.10 
 
02.4  Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 
 
02.40  Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση μέρους των δασοκομικών λειτουργιών έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης. 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με τη δασοκομία: 
 δασοκομικές απογραφές  
 συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης δασών 
 αποτίμηση δασικής ξυλείας  
 πυροπροστασία και πυρόσβεση δασών  
 καταπολέμηση ζιζανίων στο δάσος 

- βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την υλοτομία  
 μεταφορά κορμών δέντρων μέσα στο δάσος 

 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η λειτουργία φυτωρίων δασικών δέντρων, βλέπε 02.10 
- η αποστράγγιση δασικών εκτάσεων, βλέπε 43.12 
- ο καθαρισμός των εργοταξίων, βλέπε 43.12 
 
 
03  Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια που καλύπτουν τη χρήση αλιευτικών πόρων 
από τα θαλάσσια, υφάλμυρα και γλυκά ύδατα, με σκοπό την αλίευση ή τη συλλογή ψαριών, καρκινοειδών, 
μαλακίων και άλλων θαλάσσιων οργανισμών και προϊόντων (π.χ. υδρόβια φυτά, μαργαριτάρια, 
σφουγγάρια κλπ). 
 
Περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες οι οποίες ενσωματώνονται κανονικά στη διαδικασία παραγωγής 
για ίδιο λογαριασμό (π.χ. καλλιέργεια στρειδιών για την παραγωγή μαργαριταριών). Οι βοηθητικές 
δραστηριότητες, οι συναφείς με τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή την υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβάνονται στις σχετικές δραστηριότητες αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας.    
 
Αυτός ο κλάδος δεν περιλαμβάνει τη ναυπήγηση και την επισκευή πλοίων και σκαφών (30.1, 33.15), ούτε την 
αθλητική και ψυχαγωγική αλιεία (93.19). Εξαιρείται η επεξεργασία ψαριών, καρκινοειδών ή μαλακίων, που 
πραγματοποιείται είτε σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ξηρά είτε σε πλοία – εργοστάσια (10.20).   
 
03.1  Αλιεία 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την αλίευση ψαριών, δηλαδή την αναζήτηση, τις δραστηριότητες συλλογής και 
συγκέντρωσης που στρέφονται προς την απομάκρυνση ή τη συλλογή ακαλλιέργητων ζωντανών υδρόβιων 
οργανισμών (με επικρατέστερα τα ψάρια, τα μαλάκια και τα καρκινοειδή), συμπεριλαμβανομένων και των 
φυτών από τους ωκεανούς, τα παράκτια ή τα εγχώρια ύδατα, για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για 
άλλους σκοπούς. Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται με τα χέρια ή, συνηθέστερα, 
χρησιμοποιώντας ποικίλους τρόπους αλιείας και αλιευτικών εργαλείων, όπως είναι τα δίχτυα, οι πετονιές και 
οι σταθερές ιχθυοπαγίδες. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της παλιρροϊκής 
ζώνης των ακτών (π.χ. συλλογή μαλακίων όπως τα μύδια και τα στρείδια) ή με δίχτυα, έχοντας ως βάση την 
ξηρά, ή με χειροποίητες πιρόγες (κανό) ή, συχνότερα, χρησιμοποιώντας επαγγελματικά κατασκευασμένα 
σκάφη που κινούνται στα παράκτια, στα χωρικά ύδατα ή στο ανοιχτό πέλαγος. Αυτές οι δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν επίσης την αλιεία σε επανεφοδιαζόμενες με μεγάλες ποσότητες ύδατος περιοχές.  
 
03.11  Θαλάσσια αλιεία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την αλιεία σε ωκεανούς και παράκτια ύδατα για εμπορικούς σκοπούς 
- την αλιεία θαλάσσιων καρκινοειδών και μαλακίων  
- τη φαλαινοθηρία 
- την αλιεία υδρόβιων ζώων: χελωνών, ασκίδιων, ουροχορδωτών, αχινών κλπ.   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες σκαφών που ασχολούνται με τη θαλάσσια αλιεία, καθώς και με την  
  επεξεργασία και τη συντήρηση των ψαριών  
- τη συλλογή άλλων θαλάσσιων οργανισμών και υλικών: φυσικά μαργαριτάρια, σφουγγάρια,  
  κοράλλια και φύκια 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η θήρα (σύλληψη) θαλάσσιων θηλαστικών, εκτός των φαλαινών, π.χ.  θαλάσσιου ίππου και  
  φώκιας, βλέπε 01.70 
- η επεξεργασία φαλαινών σε σκάφη-εργοστάσια, βλέπε 10.11 
- η επεξεργασία ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε πλοία – εργοστάσια ή σε εγκαταστάσεις  
  ξηράς, βλέπε 10.20 
- η ενοικίαση σκαφών αναψυχής με πλήρωμα για θαλάσσια ή παράκτια μεταφορά (π.χ. για  
  κρουαζιέρες ψαρέματος), βλέπε 50.10 
- η επιθεώρηση, προστασία και περιπολία όσον αφορά στην αλιεία, βλέπε 84.24 
- η αθλητική ή ψυχαγωγική αλιεία και οι συναφείς δραστηριότητες, βλέπε 93.19 
- η λειτουργία εγκαταστάσεων αθλητικής αλιείας σε ελεγχόμενες περιοχές, βλέπε 93.19 
 
03.12  Αλιεία γλυκών  υδάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την αλιεία σε εσωτερικά ύδατα για εμπορικούς σκοπούς 
- την αλιεία καρκινοειδών και μαλακίων γλυκών υδάτων 
- την αλιεία υδρόβιων ζώων γλυκών υδάτων 
  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τη συγκέντρωση υδρόβιου υλικού γλυκών υδάτων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η επεξεργασία ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, βλέπε 10.20 
- η επιθεώρηση, προστασία και περιπολία, όσον αφορά στην αλιεία, βλέπε 84.24 
- η αθλητική ή ψυχαγωγική αλιεία και οι συναφείς δραστηριότητες, βλέπε 93.19 
- η λειτουργία εγκαταστάσεων αθλητικής αλιείας σε ελεγχόμενες περιοχές, βλέπε 93.19 
 
03.2  Υδατοκαλλιέργεια 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την υδατοκαλλιέργεια, δηλαδή τη διαδικασία παραγωγής που εμπεριέχει την 
καλλιέργεια ή εκτροφή (συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής) υδρόβιων οργανισμών (ψάρια, μαλάκια, 
καρκινοειδή, φυτά, κροκόδειλοι, αλιγάτορες και αμφίβια) με τη χρήση τεχνικών που σχεδιάστηκαν για να 
αυξήσουν την παραγωγή των εν λόγω οργανισμών, πέραν της φυσικής τους ικανότητας στο περιβάλλον 
τους (π.χ. τακτικός εφοδιασμός, τάισμα και προστασία από τα αρπακτικά ζώα). 
Η καλλιέργεια/εκτροφή αναφέρεται στην εκτροφή/ανάπτυξη των ανωτέρω οργανισμών σε συνθήκες 
αιχμαλωσίας/περιορισμού μέχρι την νεαρή τους ηλικία και/ή την ενηλικίωσή τους. Επίσης, η 
υδατοκαλλιέργεια περικλείει επιπλέον και την ιδιωτική, σωματειακή ή κυβερνητική ιδιοκτησία των εκτρεφομένων 
οργανισμών καθ’ όλα τα στάδια της ανάπτυξης ή της καλλιέργειάς τους μέχρι και της συγκομιδής 
συμπεριλαμβανομένης. 
 
03.21  Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ιχθυοκαλλιέργεια στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης και της εκτροφής καλλωπιστικών  
  (διακοσμητικών) ψαριών 
- την παραγωγή γόνου δίλοβων οστρακοειδών (στρείδια, μύδια κλπ), αστακών νεαρής ηλικίας,  
  γαρίδων σε μεταπρονυμφική μορφή, διάφορων μικρών ψαριών για τηγάνι (fish fry) και ψαριών   
  σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης (fingerlings) 
- την καλλιέργεια ροδοφύκων και άλλων βρώσιμων θαλάσσιων φυκιών  
- την καλλιέργεια καρκινοειδών, δίλοβων οστρακοειδών (θαλασσινών), άλλων μαλακίων και άλλων  
   υδροβίων ζώων σε θαλασσινό νερό 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης:   
- τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας σε υφάλμυρο νερό 
- τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας σε δεξαμενές ή υδαταποθήκες γεμισμένες με αλμυρό  
  νερό 
- τη λειτουργία θαλασσίων μονάδων παραγωγής γόνου 
- τη λειτουργία εκτροφείων θαλάσσιων σκουληκιών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εκτροφή βατράχων, βλέπε 03.22 
- η λειτουργία εγκαταστάσεων αθλητικής αλιείας σε ελεγχόμενες περιοχές, βλέπε 93.19 
 
03.22  Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ιχθυοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της εκτροφής καλλωπιστικών  
  (διακοσμητικών) ψαριών γλυκών υδάτων   
- την καλλιέργεια καρκινοειδών, δίλοβων οστρακοειδών, άλλων μαλακίων και άλλων υδρόβιων  
  ζώων γλυκών υδάτων   
- τη λειτουργία μονάδων παραγωγής γόνου γλυκών υδάτων  
- την εκτροφή βατράχων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας σε δεξαμενές ή υδαταποθήκες γεμισμένες με αλμυρό νερό,  
  βλέπε 03.21 
- η λειτουργία εγκαταστάσεων αθλητικής αλιείας σε ελεγχόμενες περιοχές, βλέπε 93.19 
 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
 
Ο όρος «ορυχεία και λατομεία» περιλαμβάνει την εξόρυξη ορυκτών που εμφανίζονται στη φύση ως στερεά 
(άνθρακας και μεταλλεύματα), υγρά (πετρέλαιο) ή αέρια (φυσικό αέριο). Η εξόρυξη μπορεί να επιτευχθεί με 
διαφορετικές μεθόδους, όπως είναι η υπόγεια ή επιφανειακή εξόρυξη, η λειτουργία φρεάτων/φρεατίων, η 
υποθαλάσσια εξόρυξη κλπ. 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
προετοιμασία των ακατέργαστων υλικών για την προώθησή τους στην αγορά, όπως για παράδειγμα, τη 
θραύση, τη λειοτρίβηση, τον καθαρισμό, την ξήρανση, τη διαλογή/διαβάθμιση, τον εμπλουτισμό 
μεταλλευμάτων, την υγροποίηση του φυσικού αερίου και τη συσσωμάτωση των στερεών καυσίμων. Οι 
λειτουργίες αυτές πραγματοποιούνται συχνά από τις μονάδες οι οποίες εξόρυξαν τον φυσικό πόρο ή/και 
άλλους πόρους που βρίσκονται κοντά. 
 
Οι εξορυκτικές δραστηριότητες ταξινομούνται σε κλάδους, ομάδες και τάξεις με βάση το κυριότερο 
παραγόμενο ορυκτό. Οι κλάδοι 05, 06 αφορούν την εξόρυξη και λατόμηση καύσιμων υλών από 
απολιθώματα (άνθρακας, λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), οι κλάδοι 07, 08 αφορούν τα μεταλλεύματα, 
διάφορα ορυκτά και προϊόντα λατομείων. 
 
Μερικές από τις τεχνικές λειτουργίες του παρόντος τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξόρυξη 
υδρογονανθράκων, μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν για λογαριασμό τρίτων από ειδικευμένες 
μονάδες, ως παροχή βιομηχανικής υπηρεσίας, η οποία απεικονίζεται στον κλάδο 09. 
 
Από τον τομέα αυτό εξαιρείται: 
- η επεξεργασία των εξορυσσομένων υλικών, βλέπε Τομέα Γ (Μεταποίηση) 
- η χρήση των εξορυσσομένων υλικών, χωρίς περαιτέρω μετατροπή, για κατασκευαστικούς σκοπούς, βλέπε 
Τομέα ΣΤ (Κατασκευές) 
- η εμφιάλωση νερού φυσικών πηγών και μεταλλικού νερού σε πηγές και πηγάδια, βλέπε. 11.07 
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- η θραύση, λειοτρίβηση ή άλλη κατεργασία ορισμένων γαιών, πετρωμάτων και ορυκτών που δεν  
  πραγματοποιείται σε συνδυασμό με εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες, βλέπε 23.9. 
 
05  Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την εξόρυξη στερεών ορυκτών καυσίμων μέσω υπόγειων ή επιφανειακών 
εκμεταλλεύσεων (ορυχείων και μεταλλείων) και περιλαμβάνει τις λειτουργίες (π.χ. ταξινόμηση, καθαρισμό, 
συμπίεση και άλλες ενέργειες απαραίτητες για τη μεταφορά τους κλπ) που οδηγούν σ’ ένα εμπορεύσιμο 
προϊόν.  
 
Ο κλάδος αυτός δεν περιλαμβάνει την οπτανθρακοποίηση (κωκοποίηση) (βλέπε 19.10),  υπηρεσίες συναφείς 
με την εξόρυξη άνθρακα ή λιγνίτη (βλέπε 09.90) ή την παραγωγή ανθρακοπλίνθων (μπρικετών) (βλέπε 
19.20). 
 
05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα 
 
05.10  Εξόρυξη λιθάνθρακα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξόρυξη λιθάνθρακα: υπόγεια ή επιφανειακή εξόρυξη, συμπεριλαμβανομένης και της  
  εξόρυξης με μεθόδους υγροποίησης 
- τον καθαρισμό, την ταξινόμηση κατά μέγεθος (sizing), τη διαλογή/διαβάθμιση, την κονιοποίηση,  
  τη συμπίεση κλπ, του άνθρακα με σκοπό την κατηγοριοποίηση, τη βελτίωση της ποιότητας ή τη  
  διευκόλυνση της μεταφοράς ή της αποθήκευσής του. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την ανάκτηση λιθάνθρακα από στρώματα θρυμμάτων άνθρακα (αναχώματα καρβουνόσκονης) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εξόρυξη λιγνίτη, βλέπε 05.20 
- η εξόρυξη τύρφης, βλέπε 08.92 
- οι υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιθάνθρακα, βλέπε 09.90 
- οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις για την εξόρυξη άνθρακα, βλέπε 09.90 
- οι κλίβανοι οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης) που παράγουν στερεά καύσιμα, βλέπε 19.10 
- η παραγωγή πλίνθων (μπρικετών) από λιθάνθρακα, βλέπε 19.20 
- οι εργασίες που διενεργούνται για την αξιοποίηση ή την προετοιμασία περιοχών για την εξόρυξη  
  άνθρακα (προετοιμασία εργοταξίου), βλέπε 43.12 
 
05.2 Εξόρυξη λιγνίτη 
 
05.20 Εξόρυξη λιγνίτη 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξόρυξη λιγνίτη (φαιάνθρακα): υπόγεια ή επιφανειακή εξόρυξη, συμπεριλαμβανομένης και  
  της εξόρυξης με μεθόδους υγροποίησης  
- την πλύση, αφυδάτωση, κονιοποίηση, συμπίεση του λιγνίτη με σκοπό τη βελτίωση της  
   ποιότητας, τη διευκόλυνση της μεταφοράς ή της αποθήκευσή του. 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εξόρυξη λιθάνθρακα, βλέπε 05.10 
- η εξόρυξη τύρφης, βλέπε 08.92 
- οι υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη, βλέπε 09.90 
- οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις για την εξόρυξη άνθρακα, βλέπε 09.90 
- η παραγωγή καυσίμων πλίνθων (μπρικετών) από λιγνίτη, βλέπε 19.20 
- οι εργασίες που διενεργούνται για την αξιοποίηση ή την προετοιμασία περιοχών για την εξόρυξη  
  άνθρακα (προετοιμασία εργοταξίου), βλέπε 43.12 
 
06  Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παραγωγή αργού πετρελαίου, την εξόρυξη και άντληση του πετρελαίου 
από πετρελαιούχους σχιστόλιθους και από πετρελαιούχες άμμους, καθώς και την παραγωγή φυσικού 
αερίου και την ανάκτηση υγρών υδρογονανθράκων. Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες 
λειτουργίας ή/και ανάπτυξης πετρελαιοφόρων περιοχών και περιοχών φυσικού αερίου. Τέτοιες 
δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν γεώτρηση, ολοκλήρωση και εξοπλισμό φρεάτων, λειτουργία 
διαχωριστών, θραυστήρων γαλακτωμάτων, εξοπλισμό αφαλάτωσης και γραμμών πεδίου (δικτύου) 
συλλογής για το αργό πετρέλαιο και όλες τις άλλες δραστηριότητες προετοιμασίας του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου μέχρι του σημείου της φόρτωσης από την περιοχή παραγωγής. 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Από τον κλάδο αυτό εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες στους χώρους άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες παρέχονται έναντι αμοιβής 
ή βάσει σύμβασης, βλέπε 09.10 
- η εξερεύνηση φρεάτων για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, βλέπε 09.10 
- οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις, βλέπε 09.10 
- η διύλιση προϊόντων πετρελαίου, βλέπε 19.20 
- οι γεωφυσικές, γεωλογικές και σεισμικές έρευνες, βλέπε 71.12 
 
06.1 Άντληση αργού πετρελαίου 
 
06.10  Άντληση αργού πετρελαίου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την άντληση αργού πετρελαίου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την εξόρυξη βιτουμενιούχων ή πετρελαιούχων σχιστόλιθων και πισσούχων άμμων 
- την παραγωγή αργού πετρελαίου από τους βιτουμενιούχους σχιστόλιθους και άμμους 
- τις διαδικασίες λήψης αργού πετρελαίου: μετάγγιση, αφαλάτωση, αφύγρανση, σταθεροποίηση  
   κλπ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 09.10 
- η αναζήτηση (έρευνα) πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 09.10 
- η παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βλέπε 19.20 
- η ανάκτηση υγροποιημένων αερίων πετρελαίου που προέρχονται από τη διύλιση του  
  πετρελαίου, βλέπε 19.20 
- η λειτουργία αεριαγωγών και πετρελαιαγωγών, βλέπε 49.50 
 
06.2  Άντληση φυσικού αερίου 
 
06.20  Άντληση φυσικού αερίου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή αερίων υδρογονανθράκων σε φυσική κατάσταση (φυσικό αέριο) 
- την άντληση συμπυκνωμάτων 
- την αφυδάτωση και το διαχωρισμό των υγρών κλασμάτων των υδρογονανθράκων  
- την αποθείωση του φυσικού αερίου (δηλ. την απομάκρυνση του θείου από το φυσικό αέριο)  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την εξόρυξη υγρών υδρογονανθράκων που επιτυγχάνεται μέσω της υγροποίησης ή της  
   πυρόλυσης 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 09.10 
- η αναζήτηση (έρευνα) πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 09.10 
- η ανάκτηση υγροποιημένων αερίων πετρελαίου που προέρχονται από τη διύλιση πετρελαίου,  
  βλέπε 19.20 
- η παραγωγή βιομηχανικών αερίων, βλέπε 20.11 
- η λειτουργία αεριαγωγών και πετρελαιαγωγών, βλέπε 49.50 
 
07  Εξόρυξη μεταλλευμάτων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την εξόρυξη μεταλλικών ορυκτών (μεταλλευμάτων), που πραγματοποιείται 
μέσω υπόγειας ή επιφανειακής και υποθαλάσσιας εξόρυξης κλπ. Επίσης, περιλαμβάνονται οι λειτουργίες 
επεξεργασίας και βελτίωσης των μεταλλευμάτων, όπως είναι  η θραύση, η λειοτρίβηση, η πλύση, η ξήρανση, 
η ιζηματοποίηση (συγκέντρωση κατακαθιών), η πύρωση των μεταλλευμάτων ή ο διαχωρισμός των 
προσμίξεών τους με πλύση (στράγγισμα), ο διαχωρισμός τους με βάση τη βαρύτητα ή λειτουργίες 
επίπλευσης. 
 
Από τον κλάδο αυτό εξαιρείται: 
- η φρύξη σιδηροπυριτών, βλέπε 20.13 
- η παραγωγή οξειδίου του αργιλίου (αλουμίνας), βλέπε 24.42 
- η λειτουργία υψικαμίνων, βλέπε κλάδο 24 
 
07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 
 
07.10  Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξόρυξη μεταλλευμάτων που προορίζονται κυρίως για την εξαγωγή του σιδήρου που  
   περιέχουν 
- τον εμπλουτισμό και τη συσσωμάτωση των σιδηρομεταλλευμάτων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εξαγωγή και η επεξεργασία του σιδηροπυρίτη και πυρροτίτη (μαγνητοπυρίτη) (εξαιρείται η        διαδικασία 
της φρύξης), βλέπε 08.91 
 
07.2  Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την εξόρυξη μεταλλευμάτων μη σιδηρούχων μετάλλων  
 
07.21  Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξόρυξη μεταλλευμάτων που προορίζονται κυρίως για την εξαγωγή του ουρανίου και του  
  θορίου που περιέχουν: πισσουρανίτης (ορυκτό ουρανίου) κλπ 
- τη συμπύκνωση τέτοιων μεταλλευμάτων 
- την παραγωγή συμπυκνωμένου οξειδίου του ουρανίου “yellow cake”  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- ο εμπλουτισμός μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου, βλέπε 20.13 
- η παραγωγή μετάλλου ουρανίου από πισσουρανίτη ή άλλα μεταλλεύματα, βλέπε 24.46 
- η τήξη και ο εξευγενισμός του ουρανίου, βλέπε 24.46 
 
07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξόρυξη και την επεξεργασία των μεταλλευμάτων που προορίζονται κυρίως για την εξαγωγή  
  των μη σιδηρούχων μετάλλων που περιέχονται σ’ αυτά: 
 αργίλιο (βωξίτης), χαλκός, μόλυβδος, ψευδάργυρος, κασσίτερος, μαγγάνιο, χρώμιο, νικέλιο, 
κοβάλτιο, μολυβδαίνιο, ταντάλιο, βανάδιο κλπ 
 πολύτιμα μέταλλα: χρυσός, ασήμι, λευκόχρυσος 

 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εξόρυξη και η επεξεργασία μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου, βλέπε 07.21 
- η παραγωγή οξειδίου του αργιλίου (αλουμίνας), βλέπε 24.42 
- η παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού ή νικελίου, βλέπε 24.44, 24.45 
 
08  Λοιπά ορυχεία και λατομεία 
 
Αυτός ο  κλάδος περιλαμβάνει την εξόρυξη από ορυχεία ή λατομεία, καθώς, επίσης, και την εξόρυξη 
αλλουβιακών (προσχωματικών) αποθέσεων, τη θραύση βράχων και τη χρήση αλατούχων εδαφών 
(αλιπέδων). Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως στις κατασκευές (π.χ. άμμοι, λίθοι κλπ), στην παραγωγή 
υλικών (π.χ. αργιλίου, γύψου, ασβεστίου κλπ), στην παραγωγή χημικών ουσιών κλπ. 
 
Αυτός ο κλάδος δεν περιλαμβάνει την επεξεργασία (εκτός από θραύση, λειοτρίβηση, κοπή, καθαρισμό, 
ξήρανση, διαλογή (διαβάθμιση) και ανάμειξη) των εξορυχθέντων ορυκτών. 
 
08.1  Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου 
 
08.11  Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξόρυξη, χονδρολάξευση και κοπή λίθων για μνημεία και κτίρια, όπως μαρμάρου, γρανίτη  
   και ψαμμίτη κλπ 
- τον τεμαχισμό και τη θραύση διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων  
- την εξόρυξη, τη θραύση και τον τεμαχισμό ασβεστόλιθου 
- την εξόρυξη γύψου και ανυδρίτη (άνυδρου θειικού ασβεστίου)  
- την εξόρυξη κιμωλίας και μη φρυγμένου δολομίτη 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων, βλέπε 08.91 
- η παραγωγή φρυγμένου δολομίτη, βλέπε 23.52 
- η κοπή, μορφοποίηση και τελειοποίηση (τελική κατεργασία) των λίθων εκτός λατομείου, βλέπε  
  23.70 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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08.12  Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξόρυξη και εξαγωγή βιομηχανικής άμμου, άμμου για οικοδομικές χρήσεις και αμμοχάλικου 
- τον τεμαχισμό και τη θραύση αμμοχάλικου  
- την εξόρυξη άμμου 
- την εξόρυξη αργίλου, πυρίμαχης αργίλου και καολίνη 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εξόρυξη βιτουμενιούχου (πισσώδους) άμμου, βλέπε 06.10 
 
08.9  Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α. 
 
08.91  Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξόρυξη φυσικών φωσφορικών αλάτων και φυσικών αλάτων καλίου (ποτάσας) 
- την εξόρυξη φυσικού θείου 
- την εξόρυξη και την επεξεργασία σιδηροπυρίτη και πυρροτίτη (μαγνητοπυρίτη), εκτός από τη  
  φρύξη 
- την εξόρυξη φυσικού θειικού βαρίου και ανθρακικού βαρίου (βαριτίνη και βιθερίτη), φυσικών  
  βορικών αλάτων, φυσικού θειικού μαγνησίου (κιζερίτης)  
- την εξόρυξη ορυκτών χρωμάτων,  φθορίτη και άλλων ορυκτών που προορίζονται κυρίως για την  
  χρήση τους ως πηγή χημικών ουσιών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την εξόρυξη γκουανό (περιττώματα πτηνών) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εξόρυξη αλατιού, βλέπε 08.93 
- η φρύξη σιδηροπυρίτη, βλέπε 20.13 
- η παραγωγή συνθετικών λιπασμάτων και ενώσεων του αζώτου, βλέπε 20.15 
 
08.92  Εξόρυξη τύρφης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξόρυξη τύρφης 
- την επεξεργασία της τύρφης για τη βελτίωση της ποιότητάς της ή τη διευκόλυνση της  
   μεταφοράς ή της αποθήκευσής της 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι υποστηρικτικές δραστηριότητες που είναι συναφείς με την εξόρυξη της τύρφης, βλέπε 09.90 
- η παραγωγή πλίνθων (μπρικετών) τύρφης, βλέπε 19.20 
- η παραγωγή μιγμάτων χώματος με βάση την τύρφη για φυτά σε γλάστρες, η παραγωγή φυσικού  
  χώματος, άμμου, αργίλου, ανόργανων (ορυκτών) λιπασμάτων κλπ, βλέπε 20.15 
- η παραγωγή ειδών από τύρφη, βλέπε 23.99 
  
08.93  Εξόρυξη αλατιού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξόρυξη αλατιού από υπόγεια αλατωρυχεία, συμπεριλαμβανομένης και της εξόρυξης με  
  διάλυση και άντληση 
- την παραγωγή αλατιού με εξάτμιση θαλάσσιου νερού ή άλλων αλμυρών νερών 
- τη θραύση, τον καθαρισμό και τον εξευγενισμό του αλατιού από τον παραγωγό 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η επεξεργασία αλατιού ώστε να καταστεί κατάλληλο για τη χρήση του στη μαγειρική π.χ.  
  ιωδιούχο αλάτι, βλέπε 10.84 
- η παραγωγή πόσιμου νερού με εξάτμιση αλμυρού νερού, βλέπε 36.00 
 
08.99  Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξόρυξη και λατόμηση διαφόρων ορυκτών και υλών: 
 λειαντικών υλικών, αμιάντου, γης διατόμων (κόκκων πυριτιούχων απολιθωμάτων), φυσικού 
γραφίτη, στεατίτη (τάλκη), αστρίου κλπ. 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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 φυσικής ασφάλτου, ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων, φυσικού στερεού 
βιτουμένιου/βιτουμίου (ορυκτής πίσσας) 
 πολύτιμων λίθων, χαλαζία, μαρμαρυγία κλπ. 

 
09  Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις εξειδικευμένες υποστηρικτικές δραστηριότητες που είναι συναφείς με την 
εξόρυξη και παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Περιλαμβάνει τις εξερευνητικές δραστηριότητες 
μέσω των παραδοσιακών μεθόδων εντοπισμού κοιτασμάτων, όπως είναι η λήψη αντιπροσωπευτικών 
δειγμάτων και η διενέργεια γεωλογικών παρατηρήσεων, καθώς, επίσης, και οι γεωτρήσεις, οι δοκιμαστικές 
γεωτρήσεις ή οι επαναληπτικές γεωτρήσεις για πετρελαιοπηγές, μεταλλικά και μη μεταλλικά ορυκτά. Άλλες 
τυπικές δραστηριότητες καλύπτουν την κατασκευή θεμελίων φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, την 
τσιμεντοεπένδυση των τοιχωμάτων των φρεάτων άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, τον καθαρισμό, 
το άδειασμα και το σφουγγάρισμα των φρεατίων πετρελαίου και φυσικού αερίου, την αποστράγγιση και την 
απάντληση (ύδατος) από ορυχεία, τις δραστηριότητες απομάκρυνσης υπολειμμάτων εκσκαφών (μπάζα) 
στα ορυχεία, κλπ. 
  
09.1  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 
 
09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- βοηθητικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου που παρέχονται  
  έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης: 
 εξερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται με την άντληση πετρελαίου ή φυσικού αερίου, π.χ. 
παραδοσιακές μέθοδοι εντοπισμού κοιτασμάτων, όπως είναι η διενέργεια  γεωλογικών παρατηρήσεων σε 
περιοχές με πιθανή ύπαρξη κοιτασμάτων 
 διερευνητικές και επαναληπτικές γεωτρήσεις, εκκίνηση γεώτρησης (διάνοιξη πετρελαιοπηγής), 
επιτόπια ανέγερση πύργων γεώτρησης πετρελαιοπηγής (ντέρικ), επισκευή και αποσυναρμολόγηση, 
τσιμεντοεπένδυση των τοιχωμάτων των φρεάτων άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, απάντληση 
(απομάκρυνση ύδατος) φρεάτων, σφράγισμα (απόφραξη) και εγκατάλειψη των φρεάτων κλπ. 
 υγροποίηση και επαναεριοποίηση του φυσικού αερίου με σκοπό τη μεταφορά του, η οποία 
πραγματοποιείται στο χώρο της άντλησης  
 υπηρεσίες αποστράγγισης και απάντλησης (απομάκρυνσης ύδατος), έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης  
 δοκιμαστικές γεωτρήσεις που συνδέονται με την άντληση πετρελαίου ή φυσικού αερίου 

 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- υπηρεσίες πυρόσβεσης στις περιοχές άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσίας που πραγματοποιούνται από τους χειριστές στις περιοχές  
  άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 06.10, 06.20  
- η εξειδικευμένη επισκευή μηχανημάτων εξόρυξης, βλέπε 33.12 
- η υγροποίηση και επαναεριοποίηση του φυσικού αερίου με σκοπό τη μεταφορά του, η οποία  
  πραγματοποιείται εκτός του χώρου της άντλησης (ορυχείου), βλέπε 52.21 
- οι γεωφυσικές, γεωλογικές και σεισμογραφικές έρευνες, βλέπε 71.12 
 
09.9  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές  
          δραστηριότητες 
 
09.90  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές  
           δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- υποστηρικτικές δραστηριότητες, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, οι οποίες απαιτούνται για τις  
  δραστηριότητες εξόρυξης των κλάδων 05, 07 και 08 
 εξερευνητικές δραστηριότητες, π.χ. παραδοσιακές μέθοδοι εντοπισμού κοιτασμάτων, όπως είναι η 
λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων και η διενέργεια γεωλογικών παρατηρήσεων σε περιοχές με πιθανή 
ύπαρξη κοιτασμάτων  
 υπηρεσίες αποστράγγισης και απάντλησης (απομάκρυνσης ύδατος), έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης  
 δοκιμαστικές γεωτρήσεις και η διάνοιξη οπών με γεωτρύπανο  

 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η λειτουργία ορυχείων ή λατομείων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, βλέπε κλάδους 05, 07 ή  
  08 
- η εξειδικευμένη επισκευή μηχανημάτων εξόρυξης, βλέπε 33.12 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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- οι δραστηριότητες γεωφυσικών ερευνών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, βλέπε 71.12 
 
 
TΟΜΕΑΣ Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει τη φυσική ή χημική μετατροπή υλικών, ουσιών ή συστατικών σε νέα προϊόντα, 
παρόλο που αυτό δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το ενιαίο γενικό κριτήριο για τον ορισμό της έννοιας της 
μεταποίησης, (βλέπε κατωτέρω παρατήρηση στην επεξεργασία των αποβλήτων). Τα υλικά, οι ουσίες ή τα 
συστατικά που μετατρέπονται είναι πρώτες ύλες, οι οποίες  είναι προϊόντα της γεωργίας, της δασοκομίας, 
της αλιείας, των ορυχείων ή λατομείων, καθώς επίσης και προϊόντα άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων. 
Η ουσιαστική διαφοροποίηση ή ανανέωση (βελτίωση) ή ανακατασκευή των αγαθών θεωρείται, γενικά, 
μεταποίηση. 
 
Το αποτέλεσμα της μεταποιητικής διαδικασίας μπορεί να είναι ένα τελικό προϊόν, με την έννοια ότι είναι έτοιμο 
προς χρήση ή κατανάλωση, ή μπορεί να είναι ημιτελές, με την έννοια ότι μπορεί να προωθηθεί για περαιτέρω 
μεταποίηση (επεξεργασία). Για παράδειγμα, το προϊόν της κάθαρσης (εξευγενισμού) της αλουμίνας αποτελεί 
τη βάση για την πρωτογενή παραγωγή του αλουμινίου, το πρωτογενές αλουμίνιο αποτελεί τη βάση για την 
κατασκευή (έλκυση) σύρματος αλουμινίου και το σύρμα αλουμινίου αποτελεί τη βάση για την παραγωγή 
των βιομηχανοποιημένων προϊόντων από σύρμα. 
 
Η παραγωγή εξειδικευμένων συστατικών και μερών μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και εξαρτημάτων 
και παρελκόμενων τους, εντάσσεται, εν γένει, στην ίδια τάξη, με την παραγωγή των μηχανημάτων και του 
εξοπλισμού, για τα οποία προορίζονται τα εν λόγω μέρη και εξαρτήματα. Η παραγωγή μη-εξειδικευμένων 
συστατικών και μερών μηχανημάτων και εξοπλισμού, π.χ. κινητήρες, έμβολα (πιστόνια), ηλεκτροκινητήρες, 
ηλεκτρικές διατάξεις, δικλείδες (βαλβίδες), οδοντοτροχοί, εφέδρανα κύλισης (ρουλεμάν), ταξινομείται στην 
κατάλληλη τάξη της μεταποίησης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το μηχάνημα ή ο εξοπλισμός, στον οποίο 
μπορούν να περιλαμβάνονται τα εν λόγω είδη. Ωστόσο, η κατασκευή εξειδικευμένων συστατικών και 
εξαρτημάτων μέσω του καλουπώματος ή της διαμόρφωσης (εξώθησης) των πλαστικών υλικών 
περιλαμβάνεται στην ομάδα 22.2. 
 
Η συναρμολόγηση των συστατικών μερών των μεταποιημένων προϊόντων θεωρείται μεταποίηση. Αυτή 
περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση των μεταποιημένων προϊόντων είτε από ιδιοπαραγόμενα 
(αυτοπαραγόμενα) είτε από αγορασμένα συστατικά. 
 
Η ανάκτηση των καταλοίπων, δηλαδή η επεξεργασία των καταλοίπων ώστε να μεταποιηθούν σε 
δευτερεύουσες πρώτες ύλες, εντάσσεται στην ομάδα 38.3 (Ανάκτηση υλικών). Ενώ αυτή η διαδικασία 
ενδέχεται να εμπεριέχει φυσική ή χημική μετατροπή, δεν θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της μεταποίησης. 
Πρωταρχικός σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων θεωρείται η διαχείριση ή η επεξεργασία των καταλοίπων, 
και συνεπώς, εντάσσονται στον τομέα Ε (παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και 
δραστηριότητες εξυγίανσης). Ωστόσο, η παραγωγή των καινούργιων τελικών προϊόντων (σε αντίθεση με τις 
δευτερεύουσες πρώτες ύλες) ταξινομείται στη  μεταποίηση, ακόμη και αν η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει 
τη χρήση καταλοίπων ως εισροή. Για παράδειγμα, η παραγωγή αργύρου (ασημιού) από τα κατάλοιπα ενός 
φιλμ (film waste) θεωρείται μεταποιητική διαδικασία. 
 
Η εξειδικευμένη συντήρηση και επισκευή των βιομηχανικών, εμπορικών και παρόμοιων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού ταξινομείται, γενικά, στον κλάδο 33 (Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού). 
Ωστόσο, η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και προσωπικών και οικιακών αγαθών εντάσσεται στον 
κλάδο 95 (Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης), ενώ η επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων εντάσσεται στον κλάδο 45 (Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών). 
  
Η εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, όταν διενεργείται ως εξειδικευμένη δραστηριότητα, εντάσσεται 
στην τάξη 33.20 
 
Σημείωση: Τα όρια μεταξύ του μεταποιητικού τομέα και των άλλων τομέων του συστήματος ταξινόμησης 
ενδέχεται να είναι μερικώς ασαφή. Στο γενικό κανόνα, οι δραστηριότητες του μεταποιητικού τομέα 
περιλαμβάνουν τη μετατροπή των υλικών σε νέα προϊόντα. Η παραγωγή είναι ένα νέο προϊόν. Ωστόσο, ο 
ορισμός του τί συνιστά, τί είναι  ένα νέο προϊόν μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο υποκειμενικός. Για 
διευκρίνιση, οι ακόλουθες δραστηριότητες θεωρούνται μεταποίηση στη ΝΑCΕ: 
 - επεξεργασία νωπών ψαριών (αφαίρεση του κελύφους των στρειδιών, τεμαχισμός ψαριών σε  φιλέτα), που 
δεν πραγματοποιείται μέσα σε αλιευτικό σκάφος (βλέπε 10.20) 
- παστερίωση και εμφιάλωση γάλακτος (βλέπε 10.51) 
- μετατροπή δέρματος (βλέπε 15.11) 
- συντήρηση ξυλείας (βλέπε 16.10) 
- εκτύπωση και συναφείς δραστηριότητες (βλέπε 18.1) 
- αναγόμωση ελαστικών (βλέπε 22.11) 
- παραγωγή  έτοιμου σκυροδέματος (βλέπε 23.63) 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
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- ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, επιμετάλλωση και θερμική κατεργασία μετάλλων (βλέπε 25.61) 
- ανακατασκευή ή προκατασκευή μηχανημάτων (π.χ. κινητήρες αυτοκινούμενων οχημάτων, βλέπε 29.10) 
 
Αντιστρόφως, υπάρχουν δραστηριότητες, οι οποίες, παρόλο που μερικές φορές  περιλαμβάνουν 
τροποποιητικές διαδικασίες, ταξινομούνται σε άλλους τομείς της NACE, με άλλα λόγια, δεν κατατάσσονται 
στη μεταποίηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται: 
- η υλοτομία, η οποία ταξινομείται στον τομέα Α (Γεωργία, δασοκομία και αλιεία) 
- η επεξεργασία βελτίωσης των αγροτικών προϊόντων, η οποία ταξινομείται στον τομέα Α (Γεωργία, 
δασοκομία και αλιεία) 
- η προετοιμασία των τροφίμων για άμεση κατανάλωση σε εγκαταστάσεις (επιτόπια κατανάλωση) η οποία 
ταξινομείται στον κλάδο 56 (Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης) 
- η επεξεργασία βελτίωσης (εμπλουτισμός) μεταλλευμάτων και άλλων ορυκτών, η οποία ταξινομείται στον 
τομέα Β (Ορυχεία και λατομεία) 
- η κατασκευή δομικών έργων και οι κατασκευαστικές λειτουργίες που εκτελούνται στο χώρο της κατασκευής, 
ταξινομούνται στον τομέα ΣΤ (Κατασκευές) 
- οι δραστηριότητες διαχωρισμού και αναδιανομής σωρών (χύδην) φορτίων ή υλικών σε μικρότερες 
ποσότητες, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, της εκ νέου συσκευασίας ή εμφιάλωσης προϊόντων 
όπως είναι τα οινοπνευματώδη ποτά ή οι χημικές ουσίες, η διαλογή υπολειμμάτων κατεργασίας, η ανάμειξη 
χρωμάτων κατά παραγγελία του πελάτη, καθώς και η κοπή μετάλλων κατά παραγγελία του πελάτη, όλες οι 
δραστηριότητες παραγωγής μιας τροποποιημένης έκδοσης του ίδιου προϊόντος, οι οποίες δεν έχουν ως 
αποτέλεσμα ένα νέο προϊόν, κατατάσσονται στον  τομέα Ζ (Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών). 
 
 
10  Βιομηχανία τροφίμων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τη μετατροπή των προϊόντων της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας 
σε τρόφιμα για ανθρώπους ή ζώα και περιλαμβάνει την παραγωγή  διαφόρων ενδιάμεσων προϊόντων, τα 
οποία δεν είναι κατά άμεσο τρόπο τρόφιμα. Η δραστηριότητα έχει συχνά ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
προϊόντων μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας (π.χ. δέρματα από τα σφαγεία, ή ελαιόπιτες από την παραγωγή 
ελαίου). 
 
Αυτός ο κλάδος οργανώνεται ανά δραστηριότητες σχετιζόμενες με διαφορετικά είδη προϊόντων: κρέας, 
ψάρια, φρούτα και λαχανικά, έλαια και λίπη, γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα από άλεση κόκκων – 
προϊόντα αλευρομύλων  (grain mill products), ζωοτροφές και άλλα προϊόντα διατροφής. Η παραγωγή 
μπορεί να πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό, καθώς επίσης και για λογαριασμό τρίτων, όπως είναι η 
σφαγή κατόπιν παραγγελίας. 
 
Αυτός ο κλάδος δεν περιλαμβάνει την προετοιμασία γευμάτων για άμεση κατανάλωση όπως στα εστιατόρια. 
 
Ορισμένες δραστηριότητες θεωρούνται μεταποιητικές, (π.χ. αυτές που πραγματοποιούνται σε αρτοποιεία, 
ζαχαροπλαστεία και καταστήματα αλλαντικών κλπ, τα οποία πωλούν τη δική τους παραγωγή), ακόμη και αν 
αυτές αποτελούν λιανικό εμπόριο των προϊόντων στο κατάστημα του παραγωγού τους. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι ελάχιστη και δεν οδηγεί σε πραγματική μεταποίηση η μονάδα 
κατατάσσεται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (τομέας Ζ). 
 
Η προετοιμασία τροφίμων για άμεση κατανάλωση σε εγκαταστάσεις ταξινομείται στον κλάδο 56 
(δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης). 
 
Η παραγωγή ζωοτροφών από υπολείμματα σφαγείων ή υποπροϊόντα εντάσσεται στην ομάδα 10.9, ενώ η 
μετατροπή υπολειμμάτων τροφίμων και ποτών σε δευτερογενείς πρώτες ύλες εντάσσεται στην ομάδα 38.3 
και η διάθεση των υπολειμμάτων τροφίμων και ποτών εντάσσεται στην τάξη 38.21. 
 
10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος 
 
10.11  Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη λειτουργία σφαγείων μέσα στα οποία πραγματοποιείται η θανάτωση, η προετοιμασία (καθαρισμός κλπ) 
και η συσκευασία του κρέατος: βοδινού, χοιρινού, αρνίσιου, από κουνέλι, πρόβατο, καμήλα κλπ 
- την παραγωγή νωπού, ψυγμένου (διατηρημένου με απλή ψύξη) ή κατεψυγμένου κρέατος σε ολόκληρα 
σφάγια 
- την παραγωγή νωπού, ψυγμένου (διατηρημένου με απλή ψύξη) ή κατεψυγμένου κρέατος σε τεμάχια 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τη σφαγή και επεξεργασία κρέατος φαλαινών στην ξηρά ή σε ειδικά πλοία 
- την παραγωγή προβιών και δερμάτων που προέρχονται από τα σφαγεία, συμπεριλαμβανομένης και της 
προετοιμασίας για τη βυρσοδεψία τους 
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- την απολίπανση και εξαγωγή λαρδιού και άλλων βρώσιμων λιπών ζωικής προέλευσης 
- την επεξεργασία εντοσθίων ζώων 
- την παραγωγή μαλλιού που έχει αποσπασθεί από την προβιά 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η απολίπανση και εξαγωγή βρώσιμων λιπών πουλερικών, βλέπε 10.12 
- η συσκευασία του κρέατος, βλέπε 82.92            
 
10.12  Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη λειτουργία σφαγείων, μέσα στα οποία πραγματοποιείται η θανάτωση, η προετοιμασία (καθαρισμός κλπ) 
και η συσκευασία των πουλερικών  
- την παραγωγή νωπού, ψυγμένου (διατηρημένου με απλή ψύξη) ή κατεψυγμένου κρέατος σε ατομικές 
μερίδες 
-την απολίπανση και εξαγωγή των βρώσιμων λιπών των πουλερικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή φτερών και πούπουλων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η συσκευασία του κρέατος, βλέπε 82.92 
 
10.13  Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή αποξηραμένου, παστού ή καπνιστού κρέατος 
- την παραγωγή προϊόντων κρέατος: 
 λουκάνικα, σαλάμι, είδη λουκάνικου με αίμα (puddings), γαλλικά μικρά λουκάνικα “andouillettes”, 
αλλαντικά έντονα καρυκευμένα (του τύπου καπνιστού πικάντικου λουκάνικου), μορταδέλα (αλλαντικά τύπου 
« bolognas»), πατέ, καπνιστό ψιλοκομμένο κρέας με λίπος «ριγιέτ» (rillettes), βραστό χοιρομέρι 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή  προμαγειρεμένου κατεψυγμένου κρέατος και γευμάτων με πουλερικά, βλέπε 10.85 
- η παρασκευή σουπών που περιλαμβάνουν κρέας, βλέπε 10.89 
- το χονδρεμπόριο κρέατος, βλέπε 46.32 
- η συσκευασία του κρέατος, βλέπε 82.92 
 
10.2  Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 
 
10.20  Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την προετοιμασία και τη διατήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων: κατάψυξη, βαθιά κατάψυξη, 
ξήρανση, μαγείρεμα, κάπνισμα, πάστωμα, εμβάπτιση σε άλμη, κονσερβοποίηση κλπ 
- την παραγωγή προϊόντων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων: φιλέτα ψαριών, αυγοτάραχο, χαβιάρι, 
υποκατάστατα χαβιαριού κλπ 
- την παραγωγή γευμάτων με ψάρι για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή 
- την παραγωγή γευμάτων και διαλυμάτων (ζωμών) από ψάρι και άλλα υδρόβια ζώα ακατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση 
 
 Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- δραστηριότητες σκαφών που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία και την συντήρηση ψαριών 
- επεξεργασία φυκιών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η επεξεργασία και συντήρηση ψαριών στα σκάφη που απασχολούνται (συμμετέχουν) στην αλιεία, βλέπε 
03.11 
- η επεξεργασία φαλαινών στην ξηρά ή σε ειδικά σκάφη, βλέπε 10.11 
- η παραγωγή ελαίων και λιπών από θαλάσσια υλικά, βλέπε 10.41 
- η παρασκευή έτοιμων κατεψυγμένων γευμάτων με ψάρια, βλέπε 10.85 
- η παρασκευή σουπών από ψάρι, βλέπε 10.89 
 
10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 
 
10.31  Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
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 - την επεξεργασία και συντήρηση των πατατών: 
 την παραγωγή προμαγειρευμένων κατεψυγμένων πατατών  
 την παραγωγή αφυδατωμένων πολτοποιημένων πατατών (πουρέ) 
 την παραγωγή πρόχειρων γευμάτων (σνακ) από πατάτα 
 την παραγωγή τραγανών ψημένων πατατών (τσιπς) 
 την παραγωγή πατατάλευρου και γευμάτων από πατάτα 

 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τη βιομηχανική αποφλοίωση (ξεφλούδισμα) της πατάτας 
 
10.32  Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- την παρασκευή χυμών από φρούτα ή λαχανικά 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή  συμπυκνωμάτων από φρέσκα φρούτα και λαχανικά 
10.39   Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή τροφίμων που αποτελούνται κυρίως από φρούτα ή λαχανικά, εκτός των έτοιμων γευμάτων 
σε κατεψυγμένη ή κονσερβοποιημένη μορφή 
- τη συντήρηση φρούτων, κελυφωτών καρπών (ξηρών καρπών) ή λαχανικών: την κατάψυξη, την ξήρανση 
την εμβάπτισή τους σε λάδι ή ξύδι, την κονσερβοποίησή τους κλπ 
- την παραγωγή προϊόντων διατροφής που περιέχουν φρούτα ή λαχανικά 
- την παραγωγή μαρμελάδων και επιτραπέζιων ζελέδων 
- το καβούρδισμα (ψήσιμο) των κελυφωτών (ξηρών) καρπών 
- την παραγωγή τροφίμων και πολτών από κελυφωτούς (ξηρούς) καρπούς 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή έτοιμων τροφών από φρούτα και λαχανικά, προς άμεση κατανάλωση, όπως: 
• σαλάτες: ανάμικτες σαλάτες συσκευασμένες (σε πακέτο) 
• αποφλοιωμένα ή κομμένα λαχανικά 
• μαλακό τυρί από σόγια (τόφου-tofu) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- η παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών, βλέπε 10.32 
- η παραγωγή αλεύρων ή γευμάτων από αποξηραμένα όσπρια, βλέπε 10.61 
- η συντήρηση φρούτων και κελυφωτών (ξηρών) καρπών σε ζάχαρη, βλέπε 10.82 
- η παραγωγή έτοιμων γευμάτων με λαχανικά, βλέπε 10.85 
- η παραγωγή τεχνητών συμπυκνωμάτων, βλέπε 10.89 
 
10.4  Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την παραγωγή μη επεξεργασμένων (δηλ. σε φυσική κατάσταση) και 
εξευγενισμένων φυτικών ή ζωικών ελαίων και λιπών, εκτός από την απολίπανση ή τον εξευγενισμό του 
λαρδιού και άλλων βρώσιμων ζωικών λιπών. 
 
10.41  Παραγωγή ελαίων και λιπών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή μη επεξεργασμένων φυτικών ελαίων: ελαιόλαδο, σογιέλαιο, φοινικέλαιο, ηλιέλαιο, 
βαμβακέλαιο, κραμβέλαιο, έλαιο colza ή σιναπέλαιο, λινέλαιο κλπ 
- την παραγωγή μη απολιπομένων (δηλ. χωρίς την αφαίρεση των λιπαρών ουσιών) αλεύρων  ή 
χονδραλεύρων από ελαιούχους σπόρους, ελαιούχους κελυφωτούς (ξηρούς) καρπούς ή ελαιοπυρήνες 
- την παραγωγή εξευγενισμένων (ραφιναρισμένων) φυτικών ελαίων: ελαιόλαδο, σογιέλαιο κλπ 
- την επεξεργασία φυτικών ελαίων: εμφύσηση, βρασμός, αφυδάτωση, υδρογόνωση κλπ 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή μη βρώσιμων ζωικών ελαίων και λιπών 
- την εξαγωγή ελαίων από ψάρια και θαλάσσια θηλαστικά 
- την παραγωγή γνάφαλων βαμβακιού, ελαιοπιτών και άλλων υπολειμμάτων της ελαιουργίας 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η απολίπανση και ο εξευγενισμός του λαρδιού και άλλων βρώσιμων ζωικών λιπών, βλέπε 10.11 
- η παραγωγή μαργαρίνης, βλέπε 10.42 
- η υγρή άλεση αραβόσιτου, βλέπε 10.62 
- η παραγωγή ελαίου από αραβόσιτο (αραβοσιτέλεαιο), βλέπε 10.62 
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- η παραγωγή αιθέριων ελαίων, βλέπε 20.53 
- η κατεργασία ελαίων και λιπών με χημική επεξεργασία, βλέπε 20.59 
 
10.42   Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή μαργαρίνης 
- την  παραγωγή μειγμάτων και παρόμοιων με τη μαργαρίνη προϊόντων για επάλειψη 
- την παραγωγή σύνθετων μαγειρικών λιπών 
 
10.5  Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 
 
10.51  Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή νωπού υγρού, παστεριωμένου, αποστειρωμένου, ομογενοποιημένου γάλακτος ή / και 
γάλακτος που έχει υποστεί επεξεργασία σε πολύ υψηλή θερμοκρασία 
- την παραγωγή ροφημάτων με βάση το γάλα 
- την παραγωγή κρέμας από νωπό, παστεριωμένο, αποστειρωμένο, ομογενοποιημένο γάλα 
- την παραγωγή γάλακτος σε σκόνη ή συμπυκνωμένου γάλακτος με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης 
- την παραγωγή γάλακτος ή κρέμας σε στερεή μορφή 
- την παραγωγή βουτύρου 
- την παραγωγή γιαουρτιού 
- την παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (στάρπης) 
- την παραγωγή ορρού γάλακτος (τυρογάλακτος) 
- παραγωγή τυρίνης (καζεΐνης) ή λακτόζης 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή ακατέργαστου αγελαδινού γάλακτος, βλέπε 01.41 
- η παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από πρόβατα, κατσίκες, άλογα, όνους (γαϊδούρια), καμήλες κλπ, 
βλέπε 01.43, 01.44, 01.45 
- η παραγωγή υποκατάστατων (μη γαλακτοκομικών) προϊόντων γάλακτος και τυριού, βλέπε 10.89 
 
10.52  Παραγωγή παγωτών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή παγωτού και άλλων βρώσιμων προϊόντων πάγου όπως οι γρανίτες 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- δραστηριότητες αιθουσών (καταστημάτων) όπου σερβίρονται παγωτά, βλέπε 56.10 
 
10.6  Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την άλεση των αλεύρων ή χονδραλεύρων από κόκκους σιτηρών ή λαχανικά, την 
άλεση, τον καθαρισμό και την λείανση του ρυζιού, καθώς και την παραγωγή  αλευρομειγμάτων ή ζυμών 
από αυτά τα προϊόντα.  
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει επίσης την υγρή άλεση αραβόσιτου και λαχανικών και την παραγωγή αμύλων 
και  προϊόντων αμύλου. 
 
10.61  Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την αλευροποιία: παραγωγή αλεύρων, πλιγουριών, χονδραλεύρων (αλφίτων) ή σβόλων 
(συσσωματωμάτων) σιταριού, σίκαλης, βρώμης, καλαμποκιού (αραβόσιτου) ή άλλων κόκκων δημητριακών 
- την επεξεργασία ρυζιού: παραγωγή αποφλοιωμένου, αλεσμένου, λευκασμένου ρυζιού, ρυζιού γλασέ, 
μισοβρασμένου (παρμπόϊλντ) ή μετουσιωμένου ρυζιού, παραγωγή ρυζάλευρου 
- την άλεση λαχανικών: παραγωγή αλεύρων ή χονδραλεύρων από αποξηραμένα όσπρια, ρίζες ή 
κονδύλους ή από βρώσιμους κελυφωτούς (ξηρούς) καρπούς 
- την παραγωγή τροφίμων για πρωινό από δημητριακά  
- την παραγωγή μιγμάτων αλεύρων και προπαρασκευασμένων μιγμάτων αλεύρων και ζυμών για  ψωμί, κέικ, 
μπισκότα ή τηγανίτες 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή αλεύρου και χονδραλεύρου από πατάτα , βλέπε 10.31 
- η υγρή άλεση αραβοσίτου, βλέπε 10.62 
 
10.62  Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή αμύλων από ρύζι, πατάτες, αραβόσιτο (καλαμπόκι) κλπ 
- την υγρή άλεση αραβοσίτου (άλεση δια της υγρής οδού) 
- την παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, ινουλίνης κλπ 
- την παραγωγή γλουτένης 
- την παραγωγή ταπιόκας και υποκατάστατων ταπιόκας  που παρασκευάζονται από άμυλο 
- την παραγωγή αραβοσιτέλαιου (καλαμποκέλαιου) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή λακτόζης (γαλακτοσάκχαρο), βλέπε 10.51 
- η παραγωγή ζάχαρης από ζαχαροκάλαμα ή ζαχαρότευτλα, βλέπε 10.81 
 
10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων  
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την παραγωγή  προϊόντων ζύμης, ζυμαρικών, ζυμαρικών από ρύζι-νουντλς 
(noodles) και παρόμοιων προϊόντων. 
 
10.71  Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή  προϊόντων ζύμης: 
•  ψωμί και ψωμάκια  
•  νωπά γλυκίσματα, κέικ, πίτες, τάρτες, τηγανίτες, βάφλες, δίπλες κλπ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή ξηρών προϊόντων αρτοποιίας, βλέπε 10.72  
- η παραγωγή αλευρωδών προϊόντων (ζυμαρικών), βλέπε 10.73 
- το ζέσταμα προϊόντων ζύμης για άμεση κατανάλωση, βλέπε κλάδο 56 
 
10.72   Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών  
             ζαχαροπλαστικής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή παξιμαδιών, μπισκότων και άλλων ξηρών προϊόντων αρτοποιίας 
- την παραγωγή διατηρουμένων ειδών ζαχαροπλαστικής και κέικ   
- την παραγωγή  πρόχειρων γευμάτων-σνακ (κουλουράκια, κράκερ, αλμυρά κουλούρια κλπ), γλυκών ή 
αλμυρών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή πρόχειρων γευμάτων-σνακ από πατάτα, βλέπε 10.31 
 
10.73  Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών  
            προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή ζυμαρικών όπως τα μακαρόνια και τα νουντλς (noodles-ζυμαρικά από ρύζι), ψημένα ή 
άψητα, με ή χωρίς γέμιση 
- την παραγωγή κουσκούς 
- την παραγωγή κονσερβοποιημένων ή κατεψυγμένων ζυμαρικών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή έτοιμων γευμάτων κουσκούς, βλέπε 10.85 
- η παραγωγή σουπών που περιέχουν ζυμαρικά, βλέπε 10.89 
 
10.8  Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την παραγωγή ζάχαρης και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, έτοιμων γευμάτων 
και εδεσμάτων, καφέ, τσαγιού και καρυκευμάτων, καθώς και τροφίμων με σύντομη ημερομηνία λήξης 
(ευπαθή τρόφιμα) και ειδικών ιδιοσκευασμάτων (σπεσιαλιτέ) τροφίμων. 
 
10.81  Παραγωγή ζάχαρης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή ή τον εξευγενισμό της ζάχαρης (σακχαρόζη) και υποκατάστατων της ζάχαρης από χυμό 
ζαχαροκάλαμου, ζαχαρότευτλων, σφενδάμου και φοίνικα 
- την παραγωγή ζαχαρούχων σιροπιών 
- την παραγωγή μελάσας 
- την παραγωγή σιροπιού και ζάχαρης από σφεντάμι 
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Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, βλέπε 10.62 
 
10.82  Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή κακάο, βουτύρου του κακάο, λίπους του κακάο, ελαίου του κακάο 
- την παραγωγή σοκολάτας και προϊόντων ζαχαροπλαστικής με σοκολάτα 
- την παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων: καραμέλες, παστίλιες (σακχαρόπηκτα) για το λαιμό, αμυγδαλωτά 
(νουγκά), ζαχαρωτά (φοντάν), λευκή σοκολάτα 
- την παραγωγή τσιχλών για μάσημα 
- τη συντήρηση σε ζάχαρη φρούτων, κελυφωτών (ξηρών) καρπών, φλοιών φρούτων και άλλων μερών από 
φυτά  
- την παραγωγή ζαχαρωδών παστιλιών (τύπου κουφέτων) και σακχαρόπηκτων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή σακχαρόζης, βλέπε 10.81 
 
10.83  Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την αφαίρεση καφεΐνης και το καβούρντισμα του καφέ 
- την παραγωγή προϊόντων καφέ: 
 αλεσμένου καφέ 
 ευδιάλυτου καφέ 
 εκχυλισμάτων και συμπυκνωμάτων καφέ 

- την παραγωγή υποκατάστατων του καφέ 
- την ανάμειξη τσαγιού και ματέ 
- την παραγωγή εκχυλισμάτων και παρασκευασμάτων με βάση το τσάι ή το ματέ 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή εγχυμάτων βοτάνων (μέντα, βέρβενα (λουίζα), χαμομήλι κλπ) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή ινουλίνης, βλέπε 10.62 
- η παραγωγή  οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών, βλέπε κλάδος 11 
- η προετοιμασία (προπαρασκευή) προϊόντων βοτάνων για φαρμακευτική χρήση, βλέπε 21.20 
 
10.84  Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή μπαχαρικών, σαλτσών και αρτυμάτων: 
 μαγιονέζας 
 αλεύρου και χονδραλεύρου σιναπιού  
 έτοιμης μουστάρδας κλπ 
 παραγωγή ξυδιού 

 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την επεξεργασία του αλατιού ώστε να καταστεί βρώσιμο, π.χ. ιωδιούχο αλάτι 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η καλλιέργεια καρυκευτικών φυτών (φυτών για μπαχαρικά), βλέπε 01.28 
 
10.85  Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 
 
Αυτή η τάξη  περιλαμβάνει την παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών (δηλ. παρασκευασμένων, 
καρυκευμένων και μαγειρεμένων). Τα φαγητά αυτά είναι επεξεργασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διατηρούνται σε κατεψυγμένη ή κονσερβοποιημένη μορφή και είναι, συνήθως, συσκευασμένα και με 
επικολλημένη ετικέτα για μεταπώληση. Δηλαδή, αυτή η τάξη δεν περιλαμβάνει την παρασκευή γευμάτων για 
άμεση κατανάλωση, όπως στα εστιατόρια. Τα τρόφιμα, για να θεωρηθούν γεύμα, πρέπει να περιέχουν δύο 
τουλάχιστον ευδιάκριτα συστατικά (εκτός των καρυκευμάτων κλπ) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή φαγητών με κρέας ή πουλερικά 
- την παραγωγή  φαγητών με ψάρι, συμπεριλαμβανομένου του ψαριού με τηγανητές πατάτες 
- την παραγωγή φαγητών με λαχανικά 
- την παραγωγή πίτσας, κατεψυγμένης ή συντηρημένης με άλλη μορφή  
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή τοπικών και διεθνών φαγητών 
 
Από την τάξη αυτή  εξαιρείται: 
- η παραγωγή φρέσκων φαγητών ή φαγητών με λιγότερα από δύο συστατικά, βλέπε αντίστοιχη τάξη στον 
κλάδο 10 
- η παραγωγή έτοιμων τροφών για κατανάλωση εντός μικρού χρονικού διαστήματος (αλλοιώσιμες τροφές, 
ευπαθή τρόφιμα), βλέπε 10.89 
- το λιανικό εμπόριο ετοίμων γευμάτων και φαγητών σε καταστήματα, βλέπε 47.11, 47.29 
- το χονδρικό εμπόριο ετοίμων γευμάτων και φαγητών, βλέπε 46.38 
- οι  δραστηριότητες υπηρεσιών σίτισης βάσει σύμβασης, βλέπε 56.29 
 
10.86  Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή τροφών για ειδική διατροφική χρήση: 
 παρασκευάσματα για βρέφη 
 γάλα για την περίοδο αμέσως μετά τον απογαλακτισμό και άλλες τροφές για την περίοδο αυτή 
 παιδικές τροφές 
 τροφές μικρής ή μειωμένης θερμιδικής αξίας για τον έλεγχο του βάρους 
 διαιτητικές τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
 τροφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, περιλαμβανομένων και των αλάτων με χαμηλή ή 
καθόλου περιεκτικότητα σε νάτριο  
 τροφές που δεν περιέχουν γλουτένη 
 τροφές που αποσκοπούν στην αναπλήρωση της ενέργειας που καταναλίσκεται κατά την έντονη 
μυϊκή προσπάθεια, προοριζόμενες κυρίως για αθλούμενους 
 τροφές για άτομα που πάσχουν από διαταραχές μεταβολισμού των υδρογονανθράκων (διαβήτης) 

 
10.89  Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή σουπών και ζωμών 
- την παραγωγή τεχνητού μελιού και καραμέλας 
- την παραγωγή έτοιμων φαγητών για άμεση κατανάλωση, όπως: 
 σάντουιτς 
 φρέσκια άψητη πίτσα 

- την παραγωγή συμπληρωμάτων και άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή μαγιάς 
- την παραγωγή εκχυλισμάτων και χυμών κρέατος, ψαριών, οστρακόδερμων ή μαλακίων 
- την παραγωγή υποκατάστατων γάλακτος και τυριού 
- την παραγωγή προϊόντων αυγού και λευκώματος αυγού 
- την παραγωγή τεχνητών συμπυκνωμάτων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή έτοιμων φαγητών από φρούτα και λαχανικά με σύντομη ημερομηνία λήξης (ευπαθή τρόφιμα), 
βλέπε 10.39 
- η παραγωγή κατεψυγμένης πίτσας, βλέπε 10.85 
- η παραγωγή αλκοολούχων ποτών, μπύρας, κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών, βλέπε κλάδο 11 
 
10.9    Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 
 
10.91   Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε  
             αγροκτήματα  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή έτοιμων τροφών για ζώα αγροκτημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των συμπυκνωμένων 
ζωοτροφών και των συμπληρωμάτων διατροφής 
- την προετοιμασία μη αναμεμειγμένων (απλών-όχι μιγμάτων) τροφών για ζώα αγροκτημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατεργασία υπολειμμάτων σφαγείων για την παραγωγή ζωοτροφών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή τροφών με βάση τα ιχθυάλευρα, ως ζωοτροφή, βλέπε 10.20 
- η παραγωγή πιτών με ελαιούχους σπόρους (ελαιοπιτών), βλέπε 10.41 
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- δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στη χρήση υποπροϊόντων ως ζωοτροφών, χωρίς ειδική 
επεξεργασία, π.χ. ελαιούχοι σπόροι (βλέπε 10.41), υπολείμματα  άλεσης σιτηρών (βλέπε 10.61) κλπ  
 
10.92  Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή έτοιμων τροφών για κατοικίδια ζώα, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων, των γατών, των 
πουλιών, των ψαριών κλπ 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατεργασία υπολειμμάτων σφαγείων για την παραγωγή ζωοτροφών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή τροφών με βάση τα ιχθυάλευρα, ως ζωοτροφή, βλέπε 10.20 
- η παραγωγή πιτών με ελαιούχους σπόρους (ελαιοπιτών), βλέπε 10.41 
- δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στη χρήση υποπροϊόντων ως ζωοτροφών, χωρίς ειδική 
επεξεργασία, π.χ. ελαιούχοι σπόροι (βλέπε 10.41), υπολείμματα  άλεσης σιτηρών (βλέπε 10.61) κλπ  
  
11  Ποτοποιία 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παραγωγή ποτών, όπως είναι  τα μη αλκοολούχα ποτά και το μεταλλικό 
νερό, την παραγωγή αλκοολούχων ποτών κυρίως μέσω της  ζύμωσης, της μπύρας και του κρασιού και την 
παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών. 
 
Από τον κλάδο αυτό εξαιρείται: 
- η παραγωγή  χυμών από φρούτα και λαχανικά, βλέπε 10.32 
- η παραγωγή ποτών με βάση το γάλα, βλέπε 10.51 
- η παραγωγή προϊόντων καφέ, τσαγιού και ματέ, βλέπε 10.83 
 
11.0   Ποτοποιία 
 
11.01  Απόσταξη, ανακαθαρισμός (αναδιύλιση)  και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή αποσταγμένων πόσιμων αλκοολούχων ποτών: ουίσκι, μπράντι, τζιν, λικέρ, κλπ 
- την παραγωγή ποτών αναμεμιγμένων με αποσταγμένα οινοπνευματώδη ποτά 
- τη μείξη αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 
- την παραγωγή ουδέτερων αλκοολούχων ποτών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή μη αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών, βλέπε 11.02, 11.06 
- η παραγωγή συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, βλέπε 20.14 
- η παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά ζύμωσης, βλέπε 20.14 
- η απλή εμφιάλωση και επικόλληση ετικετών, βλέπε 46.34 (εφόσον διενεργείται στα πλαίσια του χονδρικού 
εμπορίου) και 82.92 (εφόσον διενεργείται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης) 
 
11.02  Παραγωγή οίνου από σταφύλια 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή οίνου (κρασιού) 
- την παραγωγή αφρώδους οίνου 
- την παραγωγή οίνου από συμπυκνωμένο γλεύκος (μούστο) σταφυλιού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τη μείξη, τον καθαρισμό και την εμφιάλωση του κρασιού 
- την παραγωγή οίνου με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα αλκοόλης  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η απλή εμφιάλωση και επικόλληση ετικετών, βλέπε 46.34 (εφόσον διενεργείται στα πλαίσια του χονδρικού 
εμπορίου) και 82.92 (εφόσον διενεργείται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης) 
 
11.03  Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή αλκοολούχων ποτών που προέρχονται από ζύμωση αλλά δεν είναι αποσταγμένα: σάκε, 
μηλίτης, οίνος από αχλάδια (απίτης) και άλλα φρούτα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
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- την παραγωγή υδρομελιού (οινόμελου) και μικτών ποτών που περιέχουν οίνους φρούτων  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η απλή εμφιάλωση και επικόλληση ετικετών, βλέπε 46.34 (εφόσον διενεργείται στα πλαίσια του χονδρικού 
εμπορίου) και 82.92 (εφόσον διενεργείται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης) 
 
11.04  Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή βερμούτ και παρόμοιων ποτών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η απλή εμφιάλωση και επικόλληση ετικετών, βλέπε 46.34 (εφόσον διενεργείται στα πλαίσια του χονδρικού 
εμπορίου) και 82.92 (εφόσον διενεργείται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης) 
 
11.05  Ζυθοποιία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή  ποτών βύνης, όπως η μπύρα, η μπύρα υψηλής ζύμωσης (αφροζύμωτη ή μπύρα 
αφροζύμης - ale), η μαύρη μπύρα (porter) και η πολύ δυνατή μαύρη μπύρα (stout) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή μπύρας με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα αλκοόλης (οινοπνεύματος) 
  
11.06 Παραγωγή βύνης 
 
11.07  Παραγωγή αναψυκτικών, παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών (εκτός της μπύρας και του κρασιού χωρίς 
αλκοόλη): 
- την παραγωγή φυσικών μεταλλικών νερών και άλλων εμφιαλωμένων νερών 
- την παραγωγή αναψυκτικών: 
 αρωματισμένα μη αλκοολούχα ποτά, με ή χωρίς ζάχαρη: λεμονάδα, πορτοκαλάδα, αναψυκτικά 
τύπου κόλα (cola), ποτά  από φρούτα, νερά τόνικ κλπ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικά, βλέπε 10.32 
- η παραγωγή ποτών με βάση το γάλα, βλέπε 10.51 
- η παραγωγή προϊόντων από καφέ, τσάι και ματέ, βλέπε 10.83  
- η παραγωγή αλκοολούχων ποτών, βλέπε 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 
- η παραγωγή μη αλκοολούχου οίνου, βλέπε 11.02 
- η παραγωγή μη αλκοολούχας μπύρας, βλέπε 11.05 
- η παραγωγή πάγου, βλέπε 35.30 
- η απλή εμφιάλωση και επικόλληση ετικετών, βλέπε 46.34 (εφόσον διενεργείται στα πλαίσια του χονδρικού 
εμπορίου) και 82.92 (εφόσον διενεργείται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης) 
 
12  Παραγωγή προϊόντων καπνού 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την επεξεργασία ενός γεωργικού προϊόντος, του καπνού, ώστε να λάβει 
μορφή κατάλληλη για τελική κατανάλωση. 
 
12.0 Παραγωγή προϊόντων καπνού 
 
12.00  Παραγωγή προϊόντων καπνού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή προϊόντων καπνού και προϊόντων υποκατάστατων του καπνού: παραγωγή τσιγάρων, 
καπνού τσιγάρων, πούρων, καπνού για πίπα, καπνού για μάσηση και για εισπνοή 
- την παραγωγή «ομογενοποιημένου» ή «ανασυσταθέντος» καπνού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
-την αποστελέχωση (ξεκοτσάνισμα) και την επαναξήρανση του καπνού  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η καλλιέργεια ή η προκαταρκτική επεξεργασία του καπνού, βλέπε 01.15, 01.63 
 
13  Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 
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Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την προπαρασκευή και τη νηματοποίηση υφαντικών ινών, καθώς επίσης και 
την ύφανση  των υφασμάτων, την τελειοποίηση (φινίρισμα) υφασμάτων και ειδών ένδυσης, την παραγωγή 
έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός ενδυμάτων (π.χ. πανιά οικιακής χρήσης, κουβέρτες, χαλάκια, σχοινιά 
κλπ). Η καλλιέργεια φυτικών ινών υπάγεται στον κλάδο 01, ενώ η παραγωγή συνθετικών ινών αποτελεί χημική 
διαδικασία, η οποία ταξινομείται στην τάξη 20.60. Η κατασκευή ειδών ένδυσης υπάγεται στον κλάδο 14. 
 
13.1  Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 
 
13.10  Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες επί των υφαντικών ινών και τη νηματοποίησή 
τους. Αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν με την χρήση ποικίλων πρώτων υλών, όπως είναι το μετάξι, το 
μαλλί, άλλες ζωικές, φυτικές ή τεχνητές ίνες, χαρτί ή γυαλί κλπ. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις προπαρασκευαστικές εργασίες επί των υφαντικών ινών: 
 αναπήνιση (δηλ. ξετύλιγμα της κλωστής από το κουκούλι και τύλιγμα σε καρούλι ή ανέμη) και 
πλύσιμο του μεταξιού 
 απολίπανση και ανθράκωση (καρμπονιζάρισμα) μαλλιού και βαφή κουρεμένου μαλλιού 
 λανάρισμα (ξάσιμο) και χτένισμα όλων των ειδών ζωικών, φυτικών και τεχνητών ινών 

- τη νηματοποίηση και την κατασκευή νημάτων ή κλωστών για ύφανση ή ράψιμο, που προορίζονται για το 
εμπόριο ή περαιτέρω επεξεργασία  
 κοπάνισμα για την αποφλοίωση (ξεδιάλεγμα) του λιναριού 
 σύνθεση/πλέξιμο (τεξτουράρισμα), στρίψιμο, δίπλωμα, σχηματοποίηση σε μορφή νήματος 

(καμπλάρισμα) και εμβάπτιση νημάτων από συνθετικές ή τεχνητές ίνες  
  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή νήματος από χαρτί 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι προπαρασκευαστικές εργασίες που διενεργούνται σε συνδυασμό με τη γεωργία, βλέπε κλάδο 01 
- η διαβροχή (μούσκεμα) των φυτών που φέρουν φυτικές υφαντικές ίνες (γιούτα, λινάρι, κοκκοκάρυα (κουάρ) 
κλπ), βλέπε 01.16 
- η εκκόκκιση βάμβακα, βλέπε 01.63 
- η κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών και αποξεσμάτων (στουπιών), η κατασκευή απλών 
(αδικλώνιστων) νημάτων (συμπεριλαμβανομένων των νημάτων υψηλής συνεκτικότητας και των νημάτων για 
τάπητες) από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, βλέπε 20.60 
- η κατασκευή ινών από γυαλί, βλέπε 23.14 
 
13.2 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 
 
13.20  Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την ύφανση των υφαντικών υλών. Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση 
ποικίλων πρώτων υλών, όπως είναι το μετάξι, το μαλλί, άλλες ζωικές, φυτικές ή τεχνητές ίνες, χαρτί ή γυαλί 
κλπ. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή πλατιών υφαντών υφασμάτων του τύπου των βαμβακερών, των μάλλινων, των 
εριονημάτων πενιέ, ή των μεταξωτών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από συνδυασμό 
(μείξη) υφαντικών ή τεχνητών ή συνθετικών νημάτων (πολυπροπυλένιο κλπ) 
- την κατασκευή άλλων πλατιών υφαντών υφασμάτων από ίνες λιναριού, ραμί, καννάβεως, γιούτας, ραφίας 
και από ειδικά νήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή υφαντών υφασμάτων με πέλος (φλοκωτών υφασμάτων, τύπου βελούδου) ή σενίλ, 
θηλειωτών (μπουκλέ) υφασμάτων, γάζας κλπ 
- την κατασκευή υφαντών υφασμάτων από ίνες γυαλιού 
- την κατασκευή υφαντικών κλωστών άνθρακα και aramid (υψηλής αντοχής συνθετικές ίνες αρωματικής 
πολυαμίδης - aromatic polyamide) 
- την κατασκευή απομιμήσεων γούνας μέσω της ύφανσης 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ, βλέπε 13.91 
- η κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων από υφαντικές ύλες, βλέπε 13.93 
- η κατασκευή στενών υφασμάτων, βλέπε 13.96 
- η κατασκευή μη υφασμένων πανιών και πιλήματος (τσόχας), βλέπε 13.99 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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13.3 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 
 
13.30  Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την τελειοποίηση (φινίρισμα) των υφασμάτινων ειδών και των ενδυμάτων, δηλαδή 
τη λεύκανση, τη βαφή, τη συσσωμάτωση των ινών με πηκτικές ουσίες (κολλάρισμα) και παρόμοιες 
δραστηριότητες. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη λεύκανση και τη βαφή των υφαντικών ινών, των νημάτων, των υφασμάτων (πανιών) και των 
υφασμάτινων ειδών, περιλαμβανομένων και των ενδυμάτων  
- τη συσσωμάτωση των ινών με πηκτικές ουσίες (κολλάρισμα), το στέγνωμα, την επεξεργασία με ατμό, τη 
συρρίκνωση, την επιδιόρθωση (μαντάρισμα),  το σανφορισμό (δηλ. το «μάζεμα», τη συρρίκνωση με σκοπό 
την απομάκρυνση τυχόν τραβηγμάτων και  παραμορφώσεων από προηγούμενη επεξεργασία), το 
μερσερισμό (δηλ. τη χημική επεξεργασία με καυστικά αλκάλια προκειμένου να ενισχυθεί η αντοχή, η 
στιλπνότητα και η απορρόφηση της βαφής) των υφασμάτων και των υφασμάτινων ειδών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ενδυμάτων. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την λεύκανση των δίμιτων βαμβακερών (τζηνς) 
- τη δημιουργία πτυχώσεων (πλισάρισμα) και παρόμοιες εργασίες σε υφάσματα 
- την αδιαβροχοποίηση, την επένδυση (φοδράρισμα), την επεξεργασία ή επικάλυψη με ελαστικό ή το 
διαποτισμό των ρούχων προς πώληση 
- τις μεταξοτυπίες σε υφάσματα και ενδύματα 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η  κατασκευή υφασμάτων, τα οποία έχουν  διαποτιστεί, επενδυθεί, επικαλυφθεί ή επιστρωθεί με ελαστικό, 
όταν το ελαστικό είναι η βασική συνιστώσα, δηλ. το κυρίως χρησιμοποιούμενο υλικό, βλέπε 22.19 
 
13.9  Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή προϊόντων που παράγονται από υφαντικές ύλες, εκτός των 
ενδυμάτων, όπως είναι τα έτοιμα υφαντά είδη, οι τάπητες (χαλιά) και τα  χαλάκια, το σκοινί, τα στενά 
υφασμένα πανιά, τα εξαρτήματα (διακοσμητικά αξεσουάρ) κλπ 
 
13.91  Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει : 
- την κατασκευή και την επεξεργασία πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ: 
 υφασμάτων με πέλος (φλοκωτών υφασμάτων τύπου βελούδου) και θηλειωτών (μπουκλέ) 
υφασμάτων  
 διχτυών και υφασμάτων κάλυψης παραθύρων που έχουν υφανθεί σε πλεκτομηχανές τύπου Ράσελ 
ή παρόμοιες μηχανές 
 άλλων πλεκτών υφασμάτων ή υφασμάτων κροσέ 

 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή απομιμήσεων γούνας μέσω του πλεξίματος 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή διχτυών και υφασμάτων κάλυψης παραθύρων από δαντέλα που έχουν κατασκευαστεί σε 
πλεκτομηχανές Ράσελ ή παρόμοιες μηχανές, βλέπε 13.99 
- η  κατασκευή πλεκτών ενδυμάτων και ενδυμάτων κροσέ, βλέπε 14.39 
 
13.92  Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή έτοιμων ειδών από οποιοδήποτε υφασμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένων και των πλεκτών 
υφασμάτων και υφασμάτων κροσέ: 
 κουβέρτες, συμπεριλαμβανομένων και των ταξιδιωτικών κουβερτών ή σκεπασμάτων 
 λευκά είδη για το κρεβάτι, για επιτραπέζια χρήση, για την τουαλέτα ή την κουζίνα 
 παπλώματα, πουπουλένια παπλώματα, μαξιλαράκια και προσκέφαλα, παραγεμισμένα χαμηλά 
καθίσματα (πουφ), μαξιλάρια ύπνου, υπνόσακοι κλπ   
- την κατασκευή έτοιμων ειδών επίπλωσης: 
 κουρτίνες, μικρά παραπετάσματα (κουρτινάκια), σκιάδια (στόρια), καλύμματα κρεβατιού (κουβρλί), 
καλύμματα επίπλων ή μηχανημάτων κλπ 
 καλύμματα προστασίας (λινάτσες, μουσαμάδες), αντίσκηνα, είδη κατασκήνωσης, ιστία 

(καραβόπανα), αντιηλιακά σκιάδια (τέντες), κουκούλες αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή επίπλων κλπ 
 σημαίες, λάβαρα, επισείοντα (σημαιάκια) κλπ 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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 ξεσκονόπανα, πιατόπανα και παρόμοια είδη, σωσίβιοι χιτώνες (σωσίβια τζάκετ), αλεξίπτωτα κλπ 
     
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης:  
- την κατασκευή των υφασμάτινων μερών των ηλεκτρικών κουβερτών  
- την κατασκευή των χειροποίητων ταπήτων τοίχου (ταπισερί) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή υφασμάτινων ειδών για τεχνική χρήση, βλέπε 13.96 
 
13.93  Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή υφασμάτινων καλυμμάτων δαπέδου: 
 χαλιά, κιλίμια και στρωσίδια, πλακίδια 

 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδου από πίλημα (τσόχα) που κατασκευάζονται με βελονιστική μηχανή 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή μικρών χαλιών (στρωσιδιών) και ψάθινων χαλιών από πλεκτικές ύλες, βλέπε 16.29 
- η κατασκευή  καλυμμάτων δαπέδου από φελλό, βλέπε 16.29 
- η κατασκευή σκληρών (ανθεκτικών) καλυμμάτων δαπέδου, όπως από βινύλιο, λινόλαιο (λινάτσα), βλέπε 
22.23 
 
13.94  Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή  σπάγκων, χοντρών και λεπτών σκοινιών και κορδονιών από υφαντικές ίνες ή λωρίδες, ή 
από παρόμοιο υλικό, είτε είναι είτε δεν είναι διαποτισμένα, επενδυμένα, επικαλυμμένα ή περιβεβλημένα με 
ελαστικό ή πλαστικό 
- την κατασκευή διχτυών με κόμπους από σπάγκο, λεπτό ή χοντρό σχοινί ή κορδόνι  
- την κατασκευή προϊόντων από σχοινί ή δίχτυ: αλιευτικά δίχτυα, παραβλήματα πλοίων, μαξιλάρια 
εκφόρτωσης, σκοινιά φόρτωσης γερανών (αρτάνες/σαμπάνια), σχοινιά ή παλαμάρια εφοδιασμένα με 
μεταλλικούς κρίκους κλπ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή διχτυών για μαλλιά (φιλέδες), βλέπε 14.19 
- η κατασκευή συρμάτινου σχοινιού, βλέπε 25.93 
- η κατασκευή αποχών για την αλιεία που διενεργείται ως σπορ (μη επαγγελματική αλιεία), βλέπε 32.30 
 
13.95  Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή υφασμάτων ή 
υφασμένων προϊόντων, τα οποία δεν αναφέρονται οπουδήποτε στους κλάδους 13 ή 14 και περιλαμβάνουν 
ένα σημαντικό αριθμό επεξεργασιών και μεγάλη ποικιλία παραγόμενων προϊόντων. 
 
13.96  Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή στενών υφασμένων πανιών (κορδελοποιία), συμπεριλαμβανομένων των πανιών που 
αποτελούνται από στημόνια, χωρίς υφάδι, συνδεδεμένα με συγκολλητικό υλικό 
- την κατασκευή ετικετών, σημάτων (κονκάρδων) κλπ 
- την κατασκευή διακοσμητικών εξαρτημάτων: σιρίτια, φούντες, θύσσανοι (πονπόν) κλπ 
- την κατασκευή υφασμάτων διαποτισμένων, επενδυμένων, επικαλυμμένων ή επιστρωμένων με πλαστικό 
- την κατασκευή επιμεταλλωμένου νήματος ή επιμεταλλωμένου νημάτινου σιριτιού, ελαστικής κλωστής και 
σχοινιού επικαλυμμένου με υφαντικό υλικό, υφαντικό νήμα ή καλυμμένου με κορδέλα, διαποτισμένα, 
επενδυμένα ή περιβεβλημένα με ελαστικό ή πλαστικό  
- την κατασκευή σχοίνινου πανιού για επίσωτρα (λάστιχα αυτοκινήτων) από τεχνητό νήμα υψηλής αντοχής 
- την κατασκευή άλλων επεξεργασμένων ή επενδυμένων πανιών: χονδρόπανα (φορτέτσα) και παρόμοια 
ενισχυμένα, υφασμένα πανιά, πανιά επικαλυμμένα με κόμμι (κόλλα) ή αμυλώδεις ουσίες 
- την κατασκευή ποικίλων ειδών από ύφασμα: φυτίλια από υφαντικές ίνες, μανδύες πυράκτωσης φωταερίου 
και σωληνοειδή περιβλήματα φωταερίου 
- την κατασκευή υφασμάτων επικάλυψης (μανδύες), εύκαμπτων σωλήνων, ιμάντων μεταφοράς ή 
μετάδοσης της κίνησης και ταινιοδρόμων (είτε ενισχυμένων με μέταλλα ή άλλα υλικά είτε όχι), πανιών 
κοσκινίσματος, πανιών αποστράγγισης 
- την κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων 
- την κατασκευή καμβάδων (κανναβόπανου, καναβάτσο) και υφάσματος αντιγραφής (ξεπατικώματος) για 
ζωγράφους 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης από υφασμένο πανί, νήμα ή ίνες, τα οποία 
έχουν διαποτιστεί, επενδυθεί, επικαλυφθεί ή επιστρωθεί με ελαστικό, όταν το ελαστικό είναι η βασική 
συνιστώσα, δηλ. το κυρίως χρησιμοποιούμενο υλικό, βλέπε 22.19 
- η κατασκευή πλακών ή φύλλων από κυψελοειδές (πορώδες) ελαστικό ή πλαστικό συνδυασμένο με ύφασμα, 
με μοναδικό σκοπό την ενίσχυσή του, βλέπε 22.19, 22.21 
- η κατασκευή πανιού από υφασμένο μεταλλικό νήμα, βλέπε 25.93 
 
13.99  Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή πιλήματος (τσόχας) 
- την κατασκευή τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων και υφασμάτων από δαντέλα, καθώς  και 
κεντημάτων, σε κομμάτια, τόπια (ταινίες) ή σε μοτίβα 
- την κατασκευή υφασμάτινων αυτοκόλλητων ταινιών (κορδελών) ρούχων 
- την κατασκευή υφασμάτινων κορδονιών για παπούτσια 
- την κατασκευή βατών (πουφ, πονπόν) πουδραρίσματος και γαντιών  
 
Από την τάξη αυτή  εξαιρείται: 
- η κατασκευή καλυμμάτων δαπέδου από πίλημα (τσόχα) βελονιστικής μηχανής, βλέπε 13.93 
- η κατασκευή υφαντών βατών και ειδών από βάτα: σερβιέτες υγείας, ταμπόν κλπ, βλέπε 17.22 
 
14  Κατασκευή ειδών ένδυσης 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει κάθε ραπτική δραστηριότητα (έτοιμα ενδύματα ή ενδύματα κατόπιν 
παραγγελίας), με κάθε υλικό (π.χ. δέρμα, ύφασμα , πλεκτό και ύφασμα πλέξης κροσέ (βροχιδωτό) κλπ) και 
κάθε είδος ένδυσης (π.χ. εξωτερικά ενδύματα,  εσώρουχα για άντρες, γυναίκες ή παιδιά, ενδύματα εργασίας, 
εξόδου ή ελεύθερου χρόνου, κλπ), καθώς και εξαρτήματα ένδυσης (αξεσουάρ). Δε γίνεται καμία διάκριση 
μεταξύ ενδυμάτων για ενήλικες και παιδικών ενδυμάτων ή μεταξύ σύγχρονων και παραδοσιακών ενδυμάτων. 
Ο κλάδος 14 περιλαμβάνει επίσης και τη βιομηχανία γούνας (γουνοδέρματα και είδη ένδυσης). 
 
14.1 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή ειδών ένδυσης. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά μπορεί να είναι κάθε 
είδους και μπορεί να είναι ενδεδυμένα, διαποτισμένα ή ελαστικοποιημένα (δηλ. επικαλυμμένα με ελαστικό). 
 
14.11  Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ειδών ένδυσης από δέρμα ή απομίμηση δέρματος περιλαμβανομένων και των δερμάτινων 
εξαρτημάτων εργασίας στη βιομηχανία, όπως είναι οι δερμάτινες ποδιές των οξυγονοκολλητών. 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή γούνινων ειδών ένδυσης, βλέπε 14.20 
- η κατασκευή αθλητικών δερμάτινων γαντιών και αθλητικών καλυμμάτων κεφαλής, βλέπε 32.30 
- η κατασκευή ανθεκτικού στη φωτιά (πυράντοχου) και προστατευτικού ρουχισμού ασφαλείας, βλέπε 32.99 
 
14.12  Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή υποδημάτων, βλέπε 15.20 
- η κατασκευή ανθεκτικού στη φωτιά (πυράντοχου) και προστατευτικού ρουχισμού ασφαλείας, βλέπε 32.99 
- η επισκευή ειδών ένδυσης, βλέπε 95.29 
 
14.13  Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων από υφαντά, πλεκτά ή βροχιδωτά (πλέξης κροσέ) πανιά, μη 
υφαντά πανιά κλπ, για άντρες, γυναίκες και παιδιά: 
 παλτά, κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φούστες κλπ 

 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή ειδών ένδυσης από ράφτες, κατόπιν παραγγελίας 
- την κατασκευή τμημάτων των προϊόντων που αναφέρονται ανωτέρω 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή  ειδών ένδυσης από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής),  βλέπε 14.20 
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- η κατασκευή ειδών ένδυσης από ελαστικό ή πλαστικό, τα οποία δεν είναι συναρμολογημένα με ραφή, αλλά 
είναι απλώς κολλημένα μεταξύ τους (δηλ. τα επί μέρους τμήματα αυτών δεν είναι ραμμένα μεταξύ τους, αλλά 
κολλημένα) βλέπε 22.19, 22.29 
- η κατασκευή ανθεκτικού στη φωτιά (πυράντοχου) και προστατευτικού ρουχισμού ασφαλείας, βλέπε 32.99 
- η επισκευή ειδών ένδυσης, βλέπε 95.29 
 
14.14 Κατασκευή εσωρούχων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή εσωρούχων και ενδυμάτων ύπνου κατασκευασμένων από  υφαντά, πλεκτά ή βροχιδωτά 
(πλέξης κροσέ) πανιά, δαντέλες κλπ, για άντρες, γυναίκες και παιδιά: 
 πουκάμισα, μπλουζάκια (τι-σερτ), αντρικά και γυναικεία εσώρουχα, σλιπ, πιτζάμες, νυχτικά, ρόμπες, 
μπλούζες, μεσοφόρια (κομπινεζόν), στηθόδεσμοι, κορσέδες κλπ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η επισκευή ειδών ένδυσης, βλέπε 95.29 
 
14.19  Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ενδυμάτων για βρέφη, ενδυμάτων κλασσικού αθλητισμού, ενδυμάτων για σκι, ενδυμάτων 
κολύμβησης, κλπ 
- την κατασκευή καπέλων και σκούφων 
- την κατασκευή άλλων εξαρτημάτων ένδυσης: γάντια, ζώνες, σάλια, φουλάρια, γραβάτες, δίχτυα για μαλλιά 
(φιλέδες) κλπ 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής από γουνόδερμα 
- την κατασκευή υποδημάτων από υφασμάτινα υλικά, χωρίς κολλημένες σόλες 
- την κατασκευή τμημάτων των προϊόντων που αναφέρονται ανωτέρω  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή αθλητικών καλυμμάτων κεφαλής, βλέπε 32.30 
- η κατασκευή προστατευτικών καλυμμάτων κεφαλής (εκτός των αθλητικών καλυμμάτων κεφαλής), βλέπε 
32.99 
- η κατασκευή ανθεκτικού στη φωτιά (πυράντοχου) και προστατευτικού ρουχισμού ασφαλείας, βλέπε 32.99 
- η επισκευή ειδών ένδυσης, βλέπε 95.29 
 
14.2  Κατασκευή γούνινων ειδών 
 
14.20  Κατασκευή γούνινων ειδών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ειδών από γουνοδέρματα: 
 είδη ένδυσης και εξαρτήματα ένδυσης από γούνα 
 σύνολα γουνοδερμάτων, όπως τα «υπολείμματα» γουνοδερμάτων, φύλλα, στρωσίδια, λωρίδες 

(ταινίες), κλπ 
 διάφορα είδη από γουνόδερμα: καλύμματα, χαμηλά μαξιλάρια (πουφ) χωρίς γέμισμα, βιομηχανικά 
πανιά στίλβωσης 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων, βλέπε 01.4 , 01.70 
- η παραγωγή ακατέργαστων προβιών και δερμάτων, βλέπε 10.11 
- η κατασκευή απομιμήσεων γούνας (υφάσματα με μακριές ίνες που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξη), 
βλέπε 13.20. 13.91  
- η κατασκευή γούνινων καπέλων, βλέπε 14.19 
- η κατασκευή ειδών ένδυσης διακοσμημένων με γούνα, βλέπε 14.19 
- η κατεργασία και η βαφή της γούνας, βλέπε 15.11 
- η κατασκευή μποτών ή παπουτσιών με γούνινα μέρη, βλέπε 15.20 
 
14.3  Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 
 
14.31  Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ειδών καλτσοποιίας, συμπεριλαμβανομένων των κοντών και ψηλών καλτσών, των καλσόν 
και των κολάν 
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14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή πλεκτών ειδών ένδυσης ή ειδών ένδυσης με πλέξη κροσέ και άλλων έτοιμων ειδών σε τελική 
μορφή: πουλόβερ, ζακέτες, μονοκόμματες φανέλες (ζέρσεϊ), γιλέκα και παρόμοια είδη 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ, βλέπε 13.91  
- η κατασκευή ειδών καλτσοποιίας, βλέπε 14.31 
 
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών   
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την κατεργασία και βαφή της γούνας και τη μετατροπή των προβιών σε δέρμα 
με τη διαδικασία του αργάσματος ή της δέψης και της κατασκευής προϊόντων από δέρμα προοριζόμενα για 
τελική κατανάλωση. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή παρόμοιων προϊόντων από άλλα υλικά 
(απομιμήσεις δέρματος ή υποκατάστατα δέρματος), όπως είναι τα ελαστικά είδη υπόδησης, τα υφασμάτινα 
είδη ταξιδιού (αποσκευές) κλπ. Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από υποκατάστατα δέρματος 
περιλαμβάνονται στον κλάδο αυτό, αν και εφόσον έχουν κατασκευαστεί με μεθόδους παρόμοιες με αυτές 
της κατασκευής των προϊόντων από δέρμα (π.χ. είδη ταξιδιού) και έχουν συνήθως κατασκευαστεί στην ίδια 
μονάδα. 
 
15.1 Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελλοποιίας 
και σαγματοποιίας, κατεργασία και βαφή γουναρικών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή δέρματος και γούνας και προϊόντων από αυτά 
15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατεργασία και βαφή γουναρικών   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατεργασία, βαφή και δέψη προβιών και δερμάτων 
- την κατασκευή δερμάτων κατεργασμένων με λάδι (τύπου σαμουά-chamois), περγαμηνοειδών, 
λουστραρισμένων (λουστρινιών) ή μεταλλωμένων (μεταλιζέ) δερμάτων 
- την κατασκευή συνθετικών δερμάτων  
- την εκδορά, την κουρά (κούρεμα) και το ξερίζωμα του τριχώματος, τη δέψη, το άργασμα, τη λεύκανση και 
τη βαφή των γουνοδερμάτων και των προβιών που φέρουν πάνω τους το  τρίχωμα 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή προβιών και δερμάτων ως τμήμα της κτηνοτροφίας, βλέπε 01.4 
- η παραγωγή προβιών και δερμάτων ως τμήμα της σφαγής, βλέπε 10.11 
- η κατασκευή δερμάτινων ειδών ένδυσης, βλέπε 14.11 
- η κατασκευή απομιμήσεων δέρματος που δε βασίζονται σε φυσικό δέρμα, βλέπε 22.19, 22.29 
 
15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελλοποιίας και 
σαγματοποιίας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- την κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών από δέρμα, συνθετικό δέρμα ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό, όπως από φύλλα πλαστικού, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένες ίνες ή χαρτόνι, όπου 
χρησιμοποιείται η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για το δέρμα 
- την κατασκευή ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας 
- την κατασκευή μη-μεταλλικών λουρακιών (μπρασελέ) για ρολόγια χειρός (π.χ. πανί, δέρμα, πλαστικό) 
- την κατασκευή διαφόρων ειδών από δέρμα ή από συνθετικό δέρμα: κατασκευή ιμάντων μετάδοσης της 
κίνησης, ειδών συσκευασίας κλπ 
- την κατασκευή δερμάτινων κορδονιών για παπούτσια 
- την κατασκευή μαστιγίων (καμουτσικιών) και ιππευτικών λαβών  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ειδών ένδυσης από δέρμα, βλέπε 14.11 
- η κατασκευή δερμάτινων γαντιών και καπέλων, βλέπε 14.19 
- η κατασκευή υποδημάτων, βλέπε 15.20 
- η κατασκευή σελλών για ποδήλατα, βλέπε 30.92 
- η κατασκευή λουρακιών (μπρασελέ) για ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα, βλέπε 32.12 
- η κατασκευή λουρακιών (μπρασελέ) για ρολόγια από μη-πολύτιμα μέταλλα, βλέπε 32.13 
- η κατασκευή ζωνών ασφαλείας για τεχνικούς κατασκευής γραμμών (σιδηροδρόμων, τηλεφωνίας κλπ) και 
άλλων ζωνών για επαγγελματική χρήση, βλέπε 32.99 
 
15.2 Κατασκευή υποδημάτων 
 
15.20  Κατασκευή υποδημάτων 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή υποδημάτων για όλες τις χρήσεις, από οποιοδήποτε υλικό, με οποιαδήποτε διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένου και του καλουπώματος (βλέπε εξαιρέσεις κατωτέρω) 
- την κατασκευή των δερμάτινων μερών των υποδημάτων: κατασκευή άνω μερών (πανωδερμάτων) 
υποδημάτων και τμημάτων τους, εξωτερικών και εσωτερικών πελμάτων, τακουνιών κλπ 
- την κατασκευή γκετών, περικνημίων και συναφών ειδών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή υποδημάτων από υφαντικές ύλες χωρίς κολλημένα πέλματα (σόλες), βλέπε 14.19 
- η κατασκευή των ξύλινων τμημάτων των υποδημάτων (π.χ. τακούνια και καλαπόδια), βλέπε 16.29 
- η κατασκευή μποτών, τακουνιών και σολών υποδημάτων από ελαστικό και άλλων μερών των υποδημάτων 
από ελαστικό, βλέπε 22.19 
- η κατασκευή  μερών των υποδημάτων από πλαστικό, βλέπε 22.29 
- η κατασκευή μποτών για σκι, βλέπε 32.30 
- η κατασκευή ορθοπεδικών υποδημάτων, βλέπε 32.50 
 
16  Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την κατασκευή προϊόντων από ξύλο, όπως ξυλεία κατασκευών, αντικολλητή 
ξυλεία (κοντραπλακέ), επικολλητής ξυλείας (ξυλόφυλλα, φύλλα καπλαμά), ξύλινα εμπορευματοκιβώτια, 
ξύλινα δάπεδα, ξύλινα ζευκτά (σκελετοί) και προκατασκευασμένα ξύλινα κτήρια. Οι διαδικασίες παραγωγής 
περιλαμβάνουν το πριόνισμα, το πλάνισμα, τη μορφοποίηση, τη συγκόλληση φύλλων σε στρώσεις, καθώς 
και τη συναρμολόγηση ξύλινων προϊόντων, ξεκινώντας από τους κορμούς που κόβονται σε μικρότερα 
κομμάτια (μαδέρια) ή από ξυλεία κατασκευών, η οποία,  στη συνέχεια, μπορεί να κοπεί περαιτέρω ή να 
διαμορφωθεί με τόρνους ή άλλα εργαλεία μορφοποίησης. Η ξυλεία κατασκευών ή άλλα (μετασχηματισμένα) 
ξύλινα μορφοτεμάχια μπορούν, επίσης, στη συνέχεια να πλανισθούν ή να λειανθούν και να 
συναρμολογηθούν σε τελικά προϊόντα, όπως τα ξύλινα εμπορευματοκιβώτια. 
 
Με εξαίρεση τα πριονιστήρια, ο κλάδος αυτός υποδιαιρείται, κυρίως, βάσει των συγκεκριμένων προϊόντων 
που παράγονται. 
 
Ο κλάδος αυτός δεν περιλαμβάνει την κατασκευή επίπλων (31.0) ή την εγκατάσταση ξύλινων εξαρτημάτων 
και παρόμοιων ειδών (43.32, 43.33, 43.39). 
 
16.1  Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 
 
16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το πριόνισμα, το πλάνισμα και τη μηχανική  επεξεργασία του ξύλου 
- την κοπή σε φέτες, την αποφλοίωση (ξεφλούδισμα) και το θρυμματισμό των κορμών των δένδρων 
- την κατασκευή ξύλινων στρωτήρων για σιδηροτροχιές 
- την κατασκευή μη συναρμολογημένων σανίδων για πατώματα 
- την κατασκευή ξυλόμαλλου, ξυλάλευρου, σχιζών και κόκκων (μορίων) ξύλου 
 
  Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την αποξήρανση του ξύλου 
- τον εμποτισμό ή τη χημική  κατεργασία του ξύλου με συντηρητικά ή άλλα υλικά  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η υλοτομία και η παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας, βλέπε 02.20 
- η κατασκευή επικολλητών φύλλων (καπλαμάδων), αρκετά λεπτών ώστε να χρησιμοποιούνται σε 
αντικολλητά φύλλα (κόντρα πλακέ), σανίδες (τάβλες) και πλαίσια, βλέπε 16.21 
- η κατασκευή ταβανοσανίδων και ξύλινων  αρμοκάλυπτρων, περιζωμάτων και ξυλογλύπτων, βλέπε 16.23 
- η παραγωγή καυσόξυλων ή πεπιεσμένου ξύλου, βλέπε 16.29 
 
16.2 Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την παραγωγή προϊόντων από ξύλο, φελλό, υλικά καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής, συμπεριλαμβανομένων των βασικών καλουπιών, καθώς και των συναρμολογούμενων 
προϊόντων. 
 
16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
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- την κατασκευή επικολλητών φύλλων (καπλαμάδων), αρκετά λεπτών, ώστε να χρησιμοποιούνται για 
επενδύσεις με καπλαμά, για την κατασκευή αντικολλητών φύλλων (κόντρα πλακέ) ή άλλους σκοπούς: 
 καπλαμάδες λείοι, βαμμένοι, επικαλυμμένοι, εμποτισμένοι, ενισχυμένοι (με χαρτί ή πανί στην πίσω 
πλευρά) 
 κατασκευασμένοι σε μορφή μοτίβου (κομμάτια μοτίφ) 

- την κατασκευή αντικολλητών φύλλων (κόντρα πλακέ), πλαισίων από καπλαμά και παρόμοιων 
συγκολλημένων σε στρώσεις (πολύστρωτων) ξύλινων σανίδων και φύλλων  
- την κατασκευή  σανίδων από ίνες (ξύλο OSB) και άλλων μοριοπλακών (μοριοσανίδων)  
- την κατασκευή σανίδων από ίνες μέσης πυκνότητας (ξύλο MDF) και άλλων ινοπλακών (ινοσανίδων) 
- την κατασκευή ξύλου αυξημένης πυκνότητας  
- την κατασκευή ξύλου από φύλλα σε στρώσεις (πολύστρωτα) συγκολλημένα με κόλλα, ξύλου από φύλλα 
καπλαμά σε στρώσεις  
 
16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ξύλινων πλακών, ταινιών (λωρίδων) κλπ για δάπεδα παρκέ, συναρμολογούμενων σε 
πλαίσια 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή μη συναρμολογούμενων σανίδων για ξύλινα δάπεδα, βλέπε 16.10 
 
16.23  Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή προϊόντων από ξύλο που προορίζονται για χρήση κυρίως στην οικοδομική: 
 δοκοί, δοκίδες, αντηρίδες στέγης 
 προκατασκευασμένα ζευκτά (υποστηρίγματα) στεγών από ξύλο σε στρώσεις κολλημένα με κόλλα 
και συνδεδεμένα με μέταλλα 
 πόρτες, παράθυρα, παραθυρόφυλλα και πλαίσια αυτών 
 σκάλες και κουπαστές 
 ξύλινα περιζώματα και ξυλόγλυπτα, ταβανοσανίδες και αρμοκάλυπτρα 

- την κατασκευή προκατασκευασμένων κτηρίων ή τμημάτων τους, όπου κυρίαρχο υλικό είναι το ξύλο π.χ. 
σάουνες 
- την κατασκευή λυόμενων σπιτιών 
- την κατασκευή διαχωριστικών από ξύλο (εκτός αυτών που δεν είναι μόνιμα, δηλ. των κινητών διαχωριστικών) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η  κατασκευή ερμαρίων κουζίνας, βιβλιοθηκών, ντουλαπών κλπ, βλέπε 31.01, 31.02, 31.09 
- η κατασκευή κινητών (μη μόνιμων) διαχωριστικών από ξύλο, 31.01, 31.02. 31.09 
 
16.24  Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κιβωτίων συσκευασίας, κουτιών, εσχαροκιβωτίων (καφάσια), κυλινδρικών δοχείων και 
παρόμοιων ειδών συσκευασίας από ξύλο 
- την κατασκευή παλετών, παλετοκιβωτίων και άλλων σανίδων φόρτωσης από ξύλο 
- την κατασκευή βαρελιών, κάδων, μαστέλων και άλλων προϊόντων βαρελοποιίας από ξύλο 
- την κατασκευή ξύλινων κυλινδρικών τυμπάνων για καλώδια  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), βλέπε 15.12 
- η κατασκευή κιβωτίων από υλικά σπαρτοπλεκτικής (καλαθοκιβωτίων), βλέπε 16.29 
 
16.29  Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο, κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή διαφόρων προϊόντων από ξύλο: 
 ξύλινες λαβές και κορμοί για εργαλεία, σκούπες, βούρτσες 
 καλαπόδια και τανυτήρες για μπότες ή παπούτσια, κρεμάστρες ρούχων από ξύλο 
 οικιακά σκεύη και είδη κουζίνας από ξύλο 
 ξύλινα αγαλματίδια και διακοσμητικά είδη, μαρκετερί ξύλου (ξυλοψηφίδωμα), ξύλινα είδη ενθετικής 
διακόσμησης 
 ξύλινες κασετίνες για κοσμήματα, μαχαιροπήρουνα και παρόμοια είδη 
 ξύλινα καρούλια κάθε είδους (πηνία, ανέμες, μπομπίνες-κουβαρίστρες, μασούρια) για κλωστήρια, 
υφαντήρια και κλωστές ραπτικής, καθώς και παρόμοια είδη από τορνευτό ξύλο 
 άλλα είδη από ξύλο 
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- την επεξεργασία του φυσικού φελλού, την κατασκευή συσσωματωμένου φελλού 
- την κατασκευή ειδών από φυσικό ή συσσωματωμένο φελλό, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων 
των δαπέδων 
- την κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και προϊόντων από υλικά σπαρτοπλεκτικής: ψάθες, ψάθινα καλύμματα, 
ψάθινα χωρίσματα (πλέγματα), καλαθοκιβώτια κλπ 
- την κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και  καλαθοπλεκτικήs 
- την παραγωγή καυσόξυλων και συσσωματωμάτων ξύλου (pellets-πελέτες) για παραγωγή ενέργειας, 
κατασκευασμένων από πεπιεσμένο ξύλο ή υποκατάστατα υλικά, όπως κατάλοιπα (τρίμματα) καφέ ή κόκκων 
σόγιας 
- την κατασκευή καθρεπτών και πλαισίων (κορνιζών) από ξύλο 
- την κατασκευή πλαισίων για τους καμβάδες (καναβάτσα) των ζωγράφων 
- την κατασκευή των ξύλινων τμημάτων των υποδημάτων (τακούνια και καλαπόδια) 
- την κατασκευή  των χερουλιών για ομπρέλες, μπαστούνια και παρόμοια είδη 
- την κατασκευή των ξύλινων στελεχών (block) για την κατασκευή πίπας καπνίσματος 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ψαθών ή ψάθινων καλυμμάτων από υφαντικές ύλες, βλέπε 13.92 
- η κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), βλέπε 15.12 
- η κατασκευή ξύλινων υποδημάτων, βλέπε 15.20 
- η κατασκευή σπίρτων, βλέπε 20.51 
- η κατασκευή περιβλημάτων (κάσες) για ρολόγια, βλέπε 26.52 
- η κατασκευή ξύλινων καρουλιών και κουβαριστρών (μπομπινών), οι οποίες αποτελούν τμήματα των 
υφαντικών μηχανών, βλέπε 28.94 
- η κατασκευή επίπλων, βλέπε 31.0 
- η κατασκευή ξύλινων παιχνιδιών, βλέπε 32.40 
- η κατασκευή βουρτσών και  σκουπών (σαρώθρων), βλέπε 32.91 
- η κατασκευή φερέτρων, βλέπε 32.99 
- η κατασκευή σωσιβίων από φελλό, βλέπε 32.99 
 
17  Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού ή μετασκευασμένων προϊόντων από 
χαρτί. Η παραγωγή των προϊόντων αυτών ομαδοποιείται από κοινού, διότι αποτελούν μια σειρά κάθετα 
συνδεδεμένων διαδικασιών. Συχνά, περισσότερες από μία δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε μια ενιαία 
μονάδα. 
 
Ουσιαστικά πραγματοποιούνται τρεις δραστηριότητες: Η παραγωγή χαρτοπολτού περιλαμβάνει το 
διαχωρισμό των ινών κυτταρίνης από άλλες ουσίες που υπάρχουν στην ξυλεία ή τη διάλυση και την 
απομάκρυνση της μελάνης (καθαρισμός) από το χρησιμοποιημένο χαρτί και την ανάμιξη αντιδραστηρίων 
σε μικρές ποσότητες, με σκοπό την ενίσχυση του δεσίματος (της ευκαμψίας) των ινών. Η παραγωγή του 
χαρτιού περιλαμβάνει την εναπόθεση του πολτού σε κινούμενο συρμάτινο πλέγμα, έτσι ώστε να πάρει τη 
μορφή ενός συνεχούς φύλλου. Τα μετασκευασμένα προϊόντα από χαρτί είναι κατασκευασμένα από χαρτί και 
άλλα υλικά μέσω ποικίλλων τεχνικών.  
 
Τα είδη από χαρτί μπορεί να είναι εκτυπωμένα (π.χ. ταπετσαρίες τοίχου, χαρτί περιτυλίγματος δώρων κλπ), 
υπό την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση της πληροφορίας δεν αποτελεί τον κύριο σκοπό.  
 
Η  παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού χύμα περιλαμβάνεται στην ομάδα 17.1, ενώ οι υπόλοιπες 
τάξεις περιλαμβάνουν την παραγωγή χαρτιού και προϊόντων χαρτιού, που έχουν υποστεί περαιτέρω 
επεξεργασία. 
 
17.1  Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 
 
17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή λευκασμένου, ημιλευκασμένου ή αλεύκαστου (ωμού) χαρτοπολτού μέσω μηχανικής, 
χημικής (με διάλυση ή μη) ή ημιχημικής διαδικασίας 
- την παραγωγή χαρτοπολτού από τριχίδια βαμβακιού (ξαντό βαμβάκι) 
- την αφαίρεση της μελάνης και την παραγωγή χαρτοπολτού από άχρηστα (χρησιμοποιημένα) χαρτιά 
       
17.12  Παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού που προορίζονται για περαιτέρω  βιομηχανική επεξεργασία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την περαιτέρω επεξεργασία του χαρτιού και του χαρτονιού: 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
 
 

347

 την επίχριση, επικάλυψη και εμποτισμό του χαρτιού και του χαρτονιού 
 την κατασκευή πτυχωτού ή ρυτιδωμένου (τσαλακωμένου) χαρτιού 
 την κατασκευή αντικολλητών φύλλων (δηλ. φύλλων συγκολλημένων σε στρώσεις) και ταινιών 

(λωρίδων), εφόσον για τα φύλλα που επικολλώνται σε στρώσεις έχει χρησιμοποιηθεί χαρτί ή χαρτόνι 
- την κατασκευή χειροποίητου χαρτιού 
- την κατασκευή δημοσιογραφικού χαρτιού και άλλων ειδών χαρτιού εκτύπωσης ή γραφής 
- την κατασκευή τολυπών (βατών) κυτταρίνης και κυλίνδρων (ρολών) τυπογραφικού χαρτιού από ίνες 
κυτταρίνης 
- την κατασκευή χαρτιού αντιγραφής (καρμπόν) ή διάτρητου χαρτιού (στένσιλ) σε ρολούς ή μεγάλα φύλλα 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού, βλέπε 17.21 
- η κατασκευή ειδών από χαρτί, χαρτόνι ή χαρτοπολτό, τα οποία έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, 
βλέπε 17.22, 17.23, 17,24, 17.29  
- η κατασκευή επιχρισμένου ή εμποτισμένου χαρτιού, όπου το υλικό επίχρισης ή εμποτισμού αποτελεί το 
κύριο συστατικό, βλέπε τάξη στην οποία ταξινομείται η παραγωγή επιχρίσματος ή υλικών εμποτισμού  
- η κατασκευή στιλβωτικού (λειαντικού) χαρτιού, βλέπε 23.91 
 
17.2 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι  
 
17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού 
- την κατασκευή δοχείων από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι 
- την κατασκευή πτυσσόμενων δοχείων από χαρτόνι 
- την κατασκευή δοχείων από ενιαίο (μονοκόμματο) χαρτόνι 
- την κατασκευή άλλων δοχείων από χαρτί και χαρτόνι 
- την κατασκευή σάκων και τσαντών από χαρτί 
- την κατασκευή ντοσιέ γραφείου και παρόμοιων ειδών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή φακέλων, βλέπε 17.23 
- η κατασκευή χυτών ή πρεσσαριστών ειδών από χαρτοπολτό (π.χ. θηκών για τη συσκευασία των αυγών, 
χάρτινων πιάτων από χυτό χαρτοπολτό), βλέπε 17.29 
 
17.22  Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή χαρτιού για οικιακή χρήση και ατομική υγιεινή και προϊόντα τολυπών (βατών) κυτταρίνης 
(χαρτοβάμβακα): 
 χαρτομάντηλα καθαρισμού (ντεμακιγιάζ) 
 χαρτομάντηλα, πετσέτες (χαρτί κουζίνας), πετσέτες φαγητού (χαρτοπετσέτες) 
 χαρτί υγείας 
 σερβιέτες και ταμπόν, πάνες και επενδεδυμένες, απορροφητικές πάνες για βρέφη 
 φλιτζάνια, πιάτα και δίσκοι 

- την κατασκευή υφαντών βατών και ειδών από βάτα: σερβιέτες υγείας, ταμπόν κλπ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή τολυπών (βατών) κυτταρίνης, βλέπε 17.12 
 
17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικά) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή χαρτιού εκτύπωσης και γραφής έτοιμου για χρήση 
- την κατασκευή χαρτιού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτοιμου για χρήση 
- την κατασκευή αυτοαντιγραφικού χαρτιού έτοιμου για χρήση 
- την κατασκευή διάτρητου χαρτιού (στένσιλ) πολυγράφου και χαρτιού αντιγραφής (καρμπόν), έτοιμων για 
χρήση  
- την κατασκευή επικομμιωμένου ή αυτοκόλλητου χαρτιού έτοιμου για χρήση 
- την κατασκευή φακέλων και καρτών αλληλογραφίας 
- την κατασκευή εκπαιδευτικών και εμπορικών χαρτιών (σημειωματάρια, κλασέρ, κατάλογοι, λογιστικά βιβλία, 
επιχειρηματικές φόρμες κλπ), όταν η τυπωμένη πληροφορία δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό 
- την κατασκευή κουτιών, θηκών, χαρτοφυλάκων και παρόμοιων προϊόντων που περιέχουν συνδυασμούς 
χαρτικών ειδών 
 
Από τάξη αυτή εξαιρούνται:  
- τα προϊόντα εκτύπωσης σε χαρτί, βλέπε 18.1 
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17.24   Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες) και παρόμοιων επενδύσεων τοίχου, 
συμπεριλαμβανομένου του επιχρισμένου με βινύλιο χαρτιού επένδυσης τοίχων (ταπετσαρίας) και των 
υφασμάτινων επενδύσεων τοίχου 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή χαρτιού ή χαρτονιού χύμα, βλέπε 17.12 
- η κατασκευή πλαστικών επενδύσεων τοίχου (ταπετσαριών), βλέπε 22.29 
  
17.29  Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ετικετών  
- την κατασκευή διηθητικού χαρτιού και χαρτονιού (χαρτιού και χαρτονιού για φίλτρα) 
- την κατασκευή ρολών (μπομπινών), καρουλιών, μασουριών κλπ από χαρτί και χαρτόνι 
- την κατασκευή θηκών συσκευασίας αβγών και άλλων προϊόντων συσκευασίας από χυτό χαρτοπολτό κλπ  
- την κατασκευή χάρτινων μικροαντικειμένων (γκάτζετ)  
- την κατασκευή καρτών από χαρτί ή χαρτόνι για χρήση σε μηχανές ζακάρ (Jacquard) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή παιγνιόχαρτων (τραπουλόχαρτων), βλέπε 32.40 
- η κατασκευή επιτραπέζιων παιχνιδιών και παιχνιδιών από χαρτί ή χαρτόνι, βλέπε 32.40 
 
18  Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την εκτύπωση προϊόντων όπως οι εφημερίδες, τα βιβλία, τα περιοδικά, τα 
επιχειρηματικά έντυπα, οι ευχετήριες κάρτες και άλλο υλικό, καθώς και τις συναφείς υποστηρικτικές 
δραστηριότητες, όπως η βιβλιοδεσία, οι υπηρεσίες στερεοτυπίας και η απεικόνιση δεδομένων. Οι 
υποστηρικτικές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνονται εδώ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
εκτυπωτικής βιομηχανίας και ένα προϊόν (μια τυπογραφική πλάκα, ένα δεμένο βιβλίο ή ένας δίσκος ή αρχείο 
για υπολογιστή), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκτυπωτικής βιομηχανίας, παράγεται σχεδόν 
πάντοτε μέσω αυτών των λειτουργιών.  
 
Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση περιλαμβάνουν ποικιλία μεθόδων για τη μεταφορά 
μιας εικόνας από μία πλάκα, μιας οθόνης ή ενός αρχείου υπολογιστή σε ένα μέσο, όπως το χαρτί, το 
πλαστικό, το μέταλλο, τα υφαντουργικά είδη ή το ξύλο. Η πλέον εξέχουσα από αυτές τις μεθόδους έχει ως 
επακόλουθο τη μεταφορά μίας εικόνας από μία πλάκα ή μία οθόνη σε ένα μέσο, μέσω μιας λιθογραφικής 
εκτύπωσης, μιας εκτύπωσης με βαθυτυπία (γκραβούρα), μιας εκτύπωσης σε πλέγμα (μεταξοτυπία) ή μιας 
φλεξογραφικής εκτύπωσης. Συχνά, ένα αρχείο υπολογιστή χρησιμοποιείται για να «οδηγεί» άμεσα το 
μηχανισμό εκτύπωσης, ώστε να δημιουργήσει μια εικόνα ή ένα ηλεκτροστατικό και άλλου τύπου εξοπλισμό 
(ψηφιακή ή μη-μηχανική εκτύπωση). 
 
Αν και οι εκτυπώσεις και οι εκδόσεις μπορούν να  πραγματοποιηθούν από την ίδια μονάδα (π.χ. μια 
εφημερίδα), στην πράξη, όλο και λιγότερο αυτές οι διακριτές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στον ίδιο 
φυσικό χώρο. 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει, επίσης, την αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, όπως είναι οι 
ψηφιακοί δίσκοι μαγνητικής πυκνής γραφής σι-ντι (CD), οι ταινίες οπτικομαγνητικής εγγραφής (βίντεο), το 
λογισμικό σε δίσκους ή κασέτες, οι δίσκοι μουσικής ή γραμμοφώνου κλπ 
 
Από τον κλάδο αυτό εξαιρούνται οι εκδοτικές δραστηριότητες, (βλέπε τομέα Ι).  
 
18.1 Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την εκτύπωση προϊόντων, όπως οι εφημερίδες, τα βιβλία, τα περιοδικά, τα 
επιχειρηματικά έντυπα, οι ευχετήριες κάρτες και άλλα υλικά, και τις συναφείς υποστηρικτικές δραστηριότητες, 
όπως η βιβλιοδεσία, οι υπηρεσίες στερεοτυπίας και η απεικόνιση δεδομένων. Η εκτύπωση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ποικίλλων τεχνικών και σε διαφορετικά υλικά. 
 
18.11  Εκτύπωση εφημερίδων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την εκτύπωση άλλων περιοδικών εντύπων, τα οποία κυκλοφορούν τουλάχιστον τέσσερις φορές την 
εβδομάδα 
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Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η έκδοση εκτυπωμένου υλικού, βλέπε 58.1 
- η φωτοτύπηση εγγράφων, βλέπε 82.19 
 
18.12  Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εκτύπωση περιοδικών και άλλων εντύπων που κυκλοφορούν λιγότερο από τέσσερις φορές την 
εβδομάδα 
- την εκτύπωση βιβλίων και φυλλαδίων (μπροσούρων), παρτιτουρών και μουσικών χειρογράφων, 
γεωγραφικών χαρτών, ατλάντων, αφισών, διαφημιστικών καταλόγων, περιγραφικών φυλλαδίων 
(προσπέκτους) και άλλου έντυπου διαφημιστικού υλικού, γραμματοσήμων, χαρτοσήμων, τίτλων κυριότητας, 
επιταγών και άλλων χρεογράφων, ηλεκτρονικών καρτών (smart card), λευκωμάτων (άλμπουμ), 
προσωπικών ημερολογίων, ημεροδεικτών και άλλου εμπορικού έντυπου υλικού, χαρτικών ειδών προσωπικής 
χρήσης και λοιπού έντυπου υλικού, μέσω τυπογραφικών πιεστηρίων, συστημάτων όφσετ, φωτοχαρακτικής 
(ηλιογραφίας), φλεξογραφίας, μεταξοτυπίας και άλλων εκτυπωτικών πιεστηρίων, πολυγράφων, 
συστημάτων εκτύπωσης ελεγχόμενων από ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer printers), συσκευών 
ανατύπωσης σε ανάγλυφο μορφή κλπ, συμπεριλαμβανομένης και της ταχείας εκτύπωσης 
- την άμεση εκτύπωση πάνω σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και 
κεραμικό 
 
Για το εκτυπωμένο υλικό έχουν νομίμως εξασφαλιστεί τα πνευματικά δικαιώματα (κατοχύρωση πνευματικής 
ιδιοκτησίας). 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την εκτύπωση ετικετών και πινακίδων (με λιθογραφική, φωτοχαρακτική, φλεξογραφική εκτύπωση και λοιπές) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η μεταξοτυπία σε υφάσματα και είδη ένδυσης, βλέπε 13.30 
- η κατασκευή χαρτικών (σημειωματάρια, κλασέρ, κατάλογοι, λογιστικά βιβλία, επιχειρηματικές φόρμες κλπ), 
όταν η τυπωμένη πληροφορία δεν αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό, βλέπε 17.23 
- η έκδοση εκτυπωμένου υλικού, βλέπε 58.1  
 
18.13  Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη σύνθεση, στοιχειοθεσία, φωτοστοιχειοθεσία, προεκτυπωμένη εισαγωγή δεδομένων, περιλαμβανομένης 
της σάρωσης και της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, την ηλεκτρονική σύνθεση (στοιχειοθέτηση) 
- την προετοιμασία αρχείων δεδομένων για εφαρμογές στα πολυμέσα (multi-media) (εκτύπωση σε χαρτί,  
CD-ROM, Internet)  
- τις υπηρεσίες δημιουργίας τυπογραφικών πλακών (στερεοτύπων), περιλαμβανομένης της φωτοσύνθεσης 
και της εικονόθεσης τσίγκου (για τις εκτυπωτικές διαδικασίες της τυπογραφίας (ανάγλυφη τυπογραφία) και 
των συστημάτων όφσετ (offset))   
- την προετοιμασία των κυλίνδρων: για απλή εγχάραξη και εγχάραξη με οξέα για βαθυτυπίες (γκραβούρες) 
- την επεξεργασία τυπογραφικών πλακών (στερεοτύπων): τυπογραφικές πλάκες (στερεότυπα) 
επεξεργασμένες από υπολογιστή CTP (Computer To  Plate - «από τον υπολογιστή στην πλάκα»), επίσης, 
τυπογραφικές πλάκες σε φωτοπολυμερή 
- την προετοιμασία τυπογραφικών πλακών (στερεοτύπων) και μητρών για ανάγλυφη αποτύπωση ή 
εκτύπωση 
- την προετοιμασία: 
 των καλλιτεχνικών εργασιών τεχνικού χαρακτήρα, όπως η προετοιμασία των πλακών για τη 
λιθογραφία και των ξύλινων πλακών (για την ξυλογραφία) 
 των μέσων παρουσίασης, π.χ. φύλλα (διαφάνειες) προβολέων και άλλες μορφές παρουσίασης 
 των σκίτσων, σχεδιαγραμμάτων, ομοιωμάτων (μακέτες) κλπ  
 την παραγωγή τυπογραφικών δοκιμίων για διόρθωση 

 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου, βλέπε 74.10 
 
18.14  Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εμπορική βιβλιοδεσία, το μοντάρισμα (συναρμολόγηση) των δειγμάτων (προτύπων) και τις μετα-
εκτυπωτικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποστηρικτικές των εκτυπωτικών δραστηριοτήτων π.χ. την εμπορική 
βιβλιοδεσία και την τελειοποίηση (φινίρισμα) των βιβλίων, των φυλλαδίων (μπροσούρων), των περιοδικών, 
των καταλόγων κλπ, με δίπλωση, κοπή και ψαλίδισμα (των σελίδων), συναρμολόγηση, συρραφή, ραφή με 
νήμα, δέσιμο με αυτοκόλλητη ταινία, κοπή και τοποθέτηση εξώφυλλου, κόλληση, διαταξινόμηση των σελίδων, 
ραφή, εκτύπωση με χρυσό (επιχρύσωση), δέσιμο σε σπιράλ και δέσιμο με πλαστικό σύρμα 
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- το δέσιμο και την τελειοποίηση (φινίρισμα) του τυπωμένου χαρτιού ή χαρτονιού με δίπλωση, χάραξη δια της 
πιέσεως (ανάγλυφη αποτύπωση), διάτρηση με διάφορους τρόπους -απλή διάτρηση, διατμητική διάτρηση 
κλπ-, διαμορφωτική (ισόπαχη) τύπωση, συγκόλληση, κόλληση με κόλλα, συγκόλληση λεπτών φύλλων σε 
στρώσεις  
- τις υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για τα CD-ROM 
- τις υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) της ταχυδρόμησης, όπως προσαρμογή στις απαιτήσεις του 
πελάτη, προετοιμασία φακέλων  
- άλλες δραστηριότητες τελειοποίησης (φινιρίσματος), όπως η χρήση μήτρας, η εγχάραξη ή χάραξη δια της 
πιέσεως (ανάγλυφη αποτύπωση), η αντιγραφή στο σύστημα γραφής τυφλών (γραφή Braille)  
 
18.2  Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων  
 
18.20  Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την αναπαραγωγή δίσκων γραμμοφώνου, σύμπυκνων δίσκων (CD) και μαγνητοταινιών (κασετών) με 
μουσική ή άλλες εγγραφές ήχου, από αντίγραφα των πρωτοτύπων 
- την αναπαραγωγή δίσκων, σύμπυκων δίσκων (CD) και μαγνητοταινιών (κασετών) με  κινηματογραφικές 
ταινίες και άλλες μαγνητοσκοπήσεις, από αντίγραφα των πρωτοτύπων 
- την αναπαραγωγή λογισμικού και δεδομένων σε δισκέτες ή κασέτες από αντίγραφα των πρωτοτύπων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η αναπαραγωγή εκτυπωμένου υλικού, βλέπε 18.11, 18.12 
- η έκδοση λογισμικού, βλέπε 58.2 
- η παραγωγή και διανομή κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και  κινηματογραφικών ταινιών σε DVD 
ή παρόμοια μέσα, βλέπε 59.11, 59.12, 59.13 
- η αναπαραγωγή  κινηματογραφικών ταινιών για τη διανομή τους σε θεατρικές αίθουσες, βλέπε 59.12 
- η παραγωγή πρωτοτύπων αντιγράφων δίσκων ή ακουστικού υλικού, βλέπε 59.20 
 
 
19  Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τη μεταποίηση του αργού πετρελαίου και του άνθρακα σε χρησιμοποιήσιμα 
προϊόντα. Η κύρια διαδικασία είναι η διύλιση του πετρελαίου, η οποία περιλαμβάνει το διαχωρισμό του αργού 
πετρελαίου στα συστατικά προϊόντα του, μέσω τεχνικών όπως η πυρόλυση (θερμική διάσπαση) και η 
απόσταξη. Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει, επίσης, την παραγωγή, για ίδιο λογαριασμό, χαρακτηριστικών 
προϊόντων (π.χ. οπτάνθρακας, βουτάνιο, προπάνιο, βενζίνη, κηροζίνη, καύσιμο πετρέλαιο (μαζούτ) κλπ), 
καθώς και υπηρεσίες επεξεργασίας (π.χ. εξατομικευμένη διύλιση). 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παραγωγή αερίων όπως το αιθάνιο, το προπάνιο και το βουτάνιο, ως 
προϊόντα των διυλιστηρίων πετρελαίου. 
 
Δεν περιλαμβάνεται η παραγωγή τέτοιων αερίων σε άλλες μονάδες (20.14), η παραγωγή βιομηχανικών 
αερίων (20.11), η άντληση φυσικού αερίου (μεθάνιο, αιθάνιο, βουτάνιο ή προπάνιο) (06.20) και η παραγωγή 
άλλων καυσίμων αερίων εκτός των αερίων του πετρελαίου (π.χ. ανθρακαέριο, υδαταέριο, παράγωγο 
καύσιμο αέριο, αέριο που είναι προϊόν των μονάδων παραγωγής αερίου) (35.21). 
Η παραγωγή πετροχημικών από τη διύλιση πετρελαίου εντάσσεται στον κλάδο 20.  
 
19.1  Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης) 
 
19.10   Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη λειτουργία οπτανθρακοποιείων (κλιβάνων (καμίνων, φούρνων) οπτάνθρακα) 
- την παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ) και ημι-οπτάνθρακα 
- την παραγωγή πίσσας και οπτανθρακόπισσας 
- την παραγωγή αερίων οπτανθρακοποιείου 
- την παραγωγή ακατέργαστης ανθρακόπισσας και λιγνιτόπισσας 
- τη συσσωμάτωση του οπτάνθρακα (κωκ)   
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή καύσιμων πλίνθων (μπρικεττών) από γαιάνθρακα, βλέπε 19.20 
 
19.2 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 
 
19.20  Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παραγωγή υγρών ή αέριων καυσίμων ή άλλων προϊόντων αργού πετρελαίου, 
βιτουμενιούχων (πισσούχων) ορυκτών ή των προϊόντων διαχωρισμού τους (κλασματοποίηση). Η διύλιση 
του πετρελαίου περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: διαχωρισμός 
(κλασματοποίηση), άμεση απόσταξη του αργού πετρελαίου και πυρόλυση (πυροδιάσπαση). 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή καυσίμων για κινητήρες: βενζίνη, κηροζίνη κλπ 
- την παραγωγή καυσίμων: ελαφρό, μέτριο και βαρύ καύσιμο πετρέλαιο, αέρια διυλιστηρίων όπως το 
αιθάνιο, το προπάνιο, το βουτάνιο κλπ 
- την παραγωγή λιπαντικών λαδιών ή γράσων με βάση το πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων και των 
καταλοίπων του πετρελαίου 
- την παραγωγή προϊόντων για την πετροχημική βιομηχανία και για τη διάστρωση των οδών 
- την παραγωγή ποικίλλων προϊόντων: πετρελαϊκός αιθέρας (white spirit), βαζελίνη, κερί παραφίνης, 
πήκτωμα (γέλη-jelly) πετρελαίου κλπ 
- την παραγωγή μπρικετών πετρελαίου (πετρελαιοπλίνθων)  
- την μείξη βιοκαυσίμων, δηλαδή την ανάμειξη αλκοολών με πετρέλαιο (π.χ. gasohol) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή πλίνθων (μπρικεττών) τύρφης  
- την παραγωγή καύσιμων πλίνθων (μπρικεττών) λιθάνθρακα και λιγνίτη  
 
20  Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει το μετασχηματισμό των οργανικών και ανόργανων πρώτων υλών μέσω 
χημικών διεργασιών και το σχηματισμό προϊόντων. Διαχωρίζει την παραγωγή των βασικών χημικών ουσιών, 
που αποτελούν την πρώτη βιομηχανική ομάδα, από την παραγωγή των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων 
που παράγονται με περαιτέρω επεξεργασία των βασικών χημικών ουσιών, τα οποία προϊόντα απαρτίζουν 
τις υπόλοιπες βιομηχανικές τάξεις. 
 
20.1 Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και 
συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές  
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και σχετικών 
αζωτούχων ενώσεων, καθώς, επίσης πλαστικών και συνθετικού ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές. 
 
20.11  Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή ρευστοποιημένων (σε υγρή μορφή) ή συμπιεσμένων ανόργανων βιομηχανικών ή ιατρικών 
αερίων: 
 αερίων σε στοιχειακή μορφή 
 ρευστοποιημένου (υγρού) ή συμπιεσμένου αέρα 
 ψυκτικών αερίων 
 μειγμάτων βιομηχανικών αερίων 
 αδρανών αερίων, όπως διοξείδιο του άνθρακα 
 μονωτικών αερίων 

 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εξαγωγή μεθανίου, αιθανίου, βουτανίου ή προπανίου, βλέπε 06.20 
- η παραγωγή καύσιμων αερίων όπως το αιθάνιο, το βουτάνιο ή το προπάνιο σε διυλιστήρια πετρελαίου, 
βλέπε 19.20 
- η παραγωγή αερίων καυσίμων από γαιάνθρακα, κατάλοιπα (απόβλητα) κλπ,, βλέπε 35.21 
 
20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή χρωμάτων και χρωστικών ουσιών οποιασδήποτε προέλευσης σε βασική μορφή ή ως 
συμπύκνωμα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως φθορίζοντα λαμπρυντικά ή ως φωσφορίζοντα μέσα   
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται:  
- η παραγωγή έτοιμων χρωμάτων και χρωστικών ουσιών, βλέπε 20.30 
 
20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παραγωγή χημικών ουσιών με τη χρήση βασικών διαδικασιών. Το αποτέλεσμα 
αυτών των διαδικασιών είναι συνήθως διακριτά χημικά στοιχεία ή διακριτές, οριζόμενες χημικά, ενώσεις 
(χημικές ενώσεις). 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή χημικών στοιχείων (εκτός των βιομηχανικών αερίων και των βασικών μετάλλων) 
- την παραγωγή ανόργανων οξέων, εκτός από το νιτρικό οξύ 
- την παραγωγή αλκαλίων, αλισιβών (αλκαλικών διαλυμάτων) και άλλων ανόργανων βάσεων, εκτός της 
αμμωνίας 
- την παραγωγή άλλων ανόργανων ενώσεων 
- τη φρύξη του σιδηροπυρίτη 
- την παραγωγή απεσταγμένου νερού  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή βιομηχανικών αερίων, βλέπε 20.11 
- η παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, βλέπε 20.15 
- η παραγωγή αμμωνίας, βλέπε 20.15 
- η παραγωγή χλωριούχου αμμωνίου, βλέπε 20.15 
- η παραγωγή νιτρωδών και νιτρικών αλάτων καλίου, βλέπε 20.15 
- η παραγωγή ανθρακικών αλάτων αμμωνίου, βλέπε 20.15 
- η παραγωγή αρωματικού απεσταγμένου νερού, βλέπε 20.53 
- η παραγωγή βασικών μετάλλων, βλέπε κλάδο 24 
 
20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παραγωγή χημικών ουσιών με τη χρήση βασικών διαδικασιών, όπως η 
θερμική διάσπαση και η απόσταξη. Το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών είναι συνήθως διακριτά χημικά 
στοιχεία ή διακριτές, οριζόμενες χημικά, ενώσεις (χημικές ενώσεις). 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή βασικών οργανικών χημικών ουσιών: 
 άκυκλοι υδρογονάνθρακες, κεκορεσμένοι και ακόρεστοι 
 κυκλικοί υδρογονάνθρακες, κεκορεσμένοι και ακόρεστοι 
 άκυκλες και κυκλικές αλκοόλες 
 μονοκαρβοξυλικά και πολυκαρβοξυλικά οξέα, συμπεριλαμβανομένου και του οξικού οξέος 
 άλλες ενώσεις με οξυγονούχο ομάδα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αλδεϋδες, οι κετόνες, οι 
κινόνες και οι ενώσεις με διπλή ή πολλαπλή οξυγονούχο ομάδα 
 συνθετική γλυκερίνη (γλυκερόλη) 
 οργανικές ενώσεις με αζωτούχο ομάδα, περιλαμβανομένων και των αμινών 
 ζύμωση ζαχαροκαλάμων, αραβοσίτου (καλαμποκιού) ή παρόμοιων προϊόντων για την παραγωγή 
αλκοόλης και εστέρων 
 άλλες οργανικές ενώσεις, περιλαμβανομένων και των προϊόντων απόσταξης του ξύλου,(π.χ. 
ξυλάνθρακας κλπ) 
- την παραγωγή συνθετικών αρωματικών προϊόντων 
- τη διύλιση της ανθρακόπισσας 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή  πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές, βλέπε 20.16 
- η παραγωγή συνθετικού ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές, βλέπε 20.17 
- η παραγωγή ακατέργαστης γλυκερίνης (γλυκερόλης), βλέπε 20.41 
- η παραγωγή φυσικών αιθέριων ελαίων, βλέπε 20.53 
- η παραγωγή σαλικυλικού και Ο-ακετυλοσαλικυλικού οξέος, βλέπε 21.10 
 
20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή λιπασμάτων: 
 απλά ή σύνθετα αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα 
 ουρία, ακατέργαστα φυσικά φωσφορικά άλατα και ακατέργαστα φυσικά άλατα καλίου 

- την παραγωγή συναφών αζωτούχων προϊόντων: 
 νιτρικά και σουλφονιτρικά οξέα, αμμωνία, χλωριούχο αμμώνιο, ανθρακικό αμμώνιο, νιτρώδη και 
νιτρικά άλατα καλίου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή χώματος για φυτά σε γλάστρες,  με κύριο συστατικό την τύρφη  
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- την παραγωγή μιγμάτων χώματος για φυτά σε γλάστρες από φυσικό χώμα,  άμμο, άργιλο και  
   ανόργανες ύλες 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εξόρυξη γκουανό, βλέπε 08.91 
- η παραγωγή αγροχημικών προϊόντων, όπως τα παρασιτοκτόνα, βλέπε 20.20 
  
20.16  Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παραγωγή ρητινών, πλαστικών υλικών και μη-βουλκανισμένων 
θερμοπλαστικών ελαστομερών, μείγματα και αναμείξεις ρητινών κατά παραγγελία του πελάτη, καθώς και την 
παραγωγή των συνήθων (όχι κατά παραγγελία) συνθετικών ρητινών. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές: 
 πολυμερή, στα οποία περιλαμβάνονται τα πολυμερή αιθυλενίου, προπυλενίου, στυρολίου, 
βινυλοχλωριδίου, οξικού βινυλίου και τα ακρυλικά πολυμερή 
 πολυαμίδια 
 φαινολικές και εποξειδικές ρητίνες και πολυουρεθάνες 
 αλκυδικές και πολυεστερικές ρητίνες και πολυαιθέρες 
 σιλικόνες 
 εναλλάκτες ιόντων που βασίζονται σε πολυμερή 

 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την  παραγωγή κυτταρίνης και τα χημικά της παράγωγα  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή τεχνητών και συνθετικών ινών, νημάτων και κλωστών, βλέπε 20.60 
- η κονιορτοποίηση πλαστικών προϊόντων, βλέπε 38.32 
 
20.17  Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή συνθετικού ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές: 
 συνθετικό ελαστικό 
 factice (τεχνητό ελαστικό) 

- την παραγωγή μειγμάτων συνθετικού και φυσικού ελαστικού ή κόμμεων που μοιάζουν με ελαστικό (π.χ. 
βαλάτα) 
 
20.2 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 
 
20.20  Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή εντομοκτόνων, αντιτρωκτικών (ποντικοφάρμακων), μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, 
ακαρεοκτόνων, μαλακιοκτόνων, βιοκτόνων 
- την παραγωγή προϊόντων για την ανάσχεση της βλάστησης, προϊόντων για τη ρύθμιση της ανάπτυξης 
των φυτών 
- την παραγωγή απολυμαντικών (για γεωργική και άλλη χρήση) 
- την παραγωγή άλλων αγροχημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, βλέπε 20.15 
 
20.3 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 
 
20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών, σμάλτων ή λακών 
- την παραγωγή έτοιμων (παρασκευασμένων) χρωστικών ουσιών και βαφών, αδιαφανοποιητικών ουσιών 
και χρωμάτων 
- την παραγωγή υαλοποιήσιμων σμάλτων, βερνικιών, επιχρισμάτων κεραμικής και παρόμοιων 
παρασκευασμάτων 
- την παραγωγή μαστιχών (στόκου) 
- την παραγωγή ενώσεων καλαφατίσματος και παρόμοιων μη πυρίμαχων παρασκευασμάτων πλήρωσης 
(γεμίσματος) ή επιφανειακής επεξεργασίας 
- την παραγωγή οργανικών σύνθετων διαλυτών και αραιωτικών 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
 
 

354

- την παραγωγή έτοιμων υλικών απομάκρυνσης χρώματος ή βερνικιού 
- την παραγωγή τυπογραφικής μελάνης 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή χρωμάτων και χρωστικών ουσιών, βλέπε 20.12 
- η παραγωγή μελανιού γραφής και σχεδίασης, βλέπε 20.59 
 
20.4 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων καλλωπισμού 
 
20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή οργανικών επιφανειοδραστικών ουσιών 
- την παραγωγή χαρτιού, βάτας, τσόχας κλπ  επικαλυμμένων ή εμποτισμένων με σαπούνι ή απορρυπαντικό 
- την παραγωγή γλυκερίνης (γλυκερόλης) 
- την παραγωγή σαπουνιού, εκτός του σαπουνιού καλλωπισμού 
- την παραγωγή επιφανειοδραστικών παρασκευασμάτων: 
 σκόνη πλυσίματος σε στερεή ή υγρή μορφή και απορρυπαντικά 
 παρασκευάσματα για την πλύση πιάτων 
 μαλακτικά είδη για το πλύσιμο των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

- την παραγωγή προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης: 
 παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσμηση (εξουδετέρωση των οσμών) των κλειστών 
χώρων 
 τεχνητά κεριά και παρασκευασμένα (έτοιμα) κεριά 
 στιλβωτικές ουσίες και κρέμες για δέρματα 
 στιλβωτικές ουσίες και κρέμες για ξύλο 
 στιλβωτικές ουσίες για αμαξώματα, γυαλί και μέταλλο 
 λειαντικές αλοιφές και σκόνες, συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού, της βάτας κλπ, τα οποία είναι 
επικαλυμμένα ή εμποτισμένα με τα προϊόντα αυτά 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή διακριτών, οριζόμενων χημικά, ενώσεων (χημικές ενώσεις), βλέπε 20.13, 20.14 
- η παραγωγή γλυκερίνης (γλυκερόλης), που συντίθεται από τα προϊόντα πετρελαίου, βλέπε 20.14 
- η παραγωγή σαπουνιών καλλωπισμού, βλέπε 20.42 
 
20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού: 
 αρώματα και κολόνιες 
 παρασκευάσματα ομορφιάς και μακιγιαρίσματος (make-up) 
 παρασκευάσματα για την πρόληψη εγκαυμάτων ηλίου (αντηλιακά) και παρασκευάσματα για το 
μαύρισμα στον ήλιο 
 παρασκευάσματα για την περιποίηση χεριών και ποδιών (μανικιούρ και πεντικιούρ) 
 σαμπουάν, στερεωτικά για τα μαλλιά (λακ) και παρασκευάσματα για το κατσάρωμα και το ίσιωμα 
των μαλλιών 
 οδοντοσκευάσματα (οδοντόκρεμες κλπ) και παρασκευάσματα για τη στοματική υγιεινή, 
συμπεριλαμβανομένων και των παρασκευασμάτων για τη στερέωση των τεχνητών οδοντοστοιχιών 
 παρασκευάσματα ξυρίσματος, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων για πριν και μετά το 
ξύρισμα 
 αποσμητικά και άλατα λουτρού (μπάνιου) 
 αποτριχωτικά 

- την παραγωγή σαπουνιών καλλωπισμού 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εξαγωγή και ο εξευγενισμός των φυσικών αιθερίων ελαίων, βλέπε 20.53 
 
20.5 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή εκρηκτικών και πυροτεχνικών προϊόντων, την παραγωγή κόλλας, 
αιθερίων ελαίων και χημικών προϊόντων π.δ.κ.α., π.χ. το χημικό υλικό για τη φωτογραφία (περιλαμβανομένου 
του φωτογραφικού φιλμ και του φωτο- ευαίσθητου χαρτιού), τα σύνθετα διαγνωστικά σκευάσματα κλπ. 
    
20.51 Παραγωγή εκρηκτικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή προωθητικής πυρίτιδας 
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- την παραγωγή εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των καψουλών 
επίκρουσης , των πυροκροτητών, των φωτοβολίδων σήμανσης κλπ 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή σπίρτων 
 
20.52  Παραγωγή διάφορων τύπων κόλλας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και παρασκευασμένων (έτοιμων) συγκολλητικών ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των τύπων κόλλας και των συγκολλητικών ουσιών με βάση το ελαστικό (καουτσούκ) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή ζελατινών και των παραγώγων τους, βλέπε 20.59 
 
20.53  Παραγωγή αιθέριων ελαίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή εκχυλισμάτων φυσικών αρωματικών προϊόντων 
- την παραγωγή ρητινοειδών 
- την παραγωγή μειγμάτων ευωδών προϊόντων για την παρασκευή αρωμάτων ή ειδών διατροφής 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή συνθετικών αρωματικών προϊόντων, βλέπε 20.14 
- η παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού, βλέπε 20.42 
 
20.59  Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλμ, φωτο-ευαίσθητου χαρτιού και άλλων ευαισθητοποιημένων 
υλικών που δεν εκτίθενται στο φως  
- την παραγωγή χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφική χρήση 
- την παραγωγή ζελατινών και των παραγώγων τους 
- την παραγωγή διάφορων χημικών προϊόντων: 
 πεπτόνες, παράγωγα πεπτονών, άλλες πρωτεϊνικές ουσίες και τα παράγωγα αυτών π.δ.κ.α 
 χημικά τροποποιημένα έλαια και λίπη  
 υλικά που χρησιμοποιούνται στην τελειοποίηση (φινίρισμα) των  υφασμάτων και των δερμάτων 
 σκόνες και αλοιφές που χρησιμοποιούνται στην κασσιτεροκόλληση, στη χαλκοκόλληση ή στην 
οξυγονοκόλληση 
 ουσίες που χρησιμοποιούνται  για τον καθαρισμό των μετάλλων 
 παρασκευασμένα (έτοιμα) προσθετικά για τσιμέντο 
 ενεργοποιημένος άνθρακας, προσθετικά για λιπαντικά έλαια, παρασκευασμένοι (έτοιμοι) 
επιταχυντές βουλκανισμού, καταλύτες και άλλα χημικά προϊόντα για βιομηχανική χρήση 
 αντικροτικά παρασκευάσματα, αντιψυκτικά παρασκευάσματα  
 υγρά για υδραυλική μετάδοση της κίνησης 
 σύνθετα διαγνωστικά ή αντιδραστήρια χημικού εργαστηρίου 

       
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή μελάνης γραφής και σχεδίασης 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή προϊόντων χημικά ορισμένων (χημικά στοιχεία ή χημικές ενώσεις), χύμα, βλέπε 20.13, 20.14 
- η παραγωγή απεσταγμένου νερού, βλέπε 20.13 
- η παραγωγή άλλων βασικών οργανικών χημικών, βλέπε 20.14 
- η παραγωγή τυπογραφικής μελάνης, βλέπε 20.30 
- η παραγωγή συγκολλητικών ουσιών με βάση την άσφαλτο, βλέπε 23.99 
 
20.6  Παραγωγή συνθετικών ινών 
 
20.60  Παραγωγή συνθετικών ινών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή φυτιλιών (στουπιών, τόου) από συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς ίνες 
- την παραγωγή συνθετικών ή τεχνητών ασυνεχών ινών, οι οποίες δεν είναι λαναρισμένες ή κτενισμένες ούτε 
έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία για νηματοποίηση 
- την παραγωγή συνθετικού ή τεχνητού συνεχούς νήματος, περιλαμβανομένου του νήματος υψηλής 
ανθεκτικότητας (συνεκτικότητας) 
- την παραγωγή συνθετικού ή τεχνητού μονόινου νήματος ή λωρίδων 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κλώση συνθετικών ή τεχνητών ινών, βλέπε 13.10 
- η παραγωγή νήματος που κατασκευάζεται από τεχνητές ασυνεχείς ίνες, βλέπε 13.10 
 
21  Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων. Περιλαμβάνει, επίσης, την παραγωγή φαρμακευτικών (ιατρικών) χημικών και προϊόντων από 
βότανα. 
 
21.1  Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 
 
21.10  Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή ενεργών φαρμακευτικών ουσιών, οι οποίες, λόγω των φαρμακευτικών ιδιοτήτων τους, 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των φαρμάκων: αντιβιοτικά, βασικές βιταμίνες, σαλικυλικά και Ο-
ακετυλοσαλυκιλικά οξέα κλπ 
- την επεξεργασία του αίματος 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή χημικά καθαρών σακχάρων 
- την επεξεργασία αδένων και την παραγωγή εκχυλισμάτων από αδένες κλπ 
 
21.2  Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 
 
21.20  Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 
 
Αυτή  η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή φαρμάκων: 
 αντιορροί και άλλα κλάσματα αίματος 
 εμβόλια 
 ποικίλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων και των ομοιοπαθητικών σκευασμάτων 

- την παραγωγή χημικών αντισυλληπτικών προϊόντων για εξωτερική χρήση και ορμονικών αντισυλληπτικών 
φαρμάκων 
- την παραγωγή ιατρικών διαγνωστικών παρασκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων (τεστ) 
εγκυμοσύνης 
- την παραγωγή ραδιενεργών in-vivo διαγνωστικών ουσιών 
- την παραγωγή φαρμάκων βιοτεχνολογίας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή εμποτισμένων ιατρικών βατών, γαζών, επιδέσμων, υλικών επίδεσης κλπ 
- την προετοιμασία (προπαρασκευή) προϊόντων βοτάνων για φαρμακευτική χρήση (κονιορτοποίηση-τρίψιμο, 
διαλογή, άλεσμα)  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή εγχυμάτων βοτάνων (μέντα, βέρβενα (λουίζα), χαμομήλι κλπ), βλέπε 10.83 
- η παραγωγή  σφραγισμάτων οδόντων και οδοντικών κονιών, βλέπε 32.50 
- η παραγωγή κονιών ανακατασκευής οστών, βλέπε 32.50 
- η κατασκευή χειρουργικών παραπετασμάτων (κουρτινών), βλέπε 32.50 
- το χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, βλέπε 46.46 
- το λιανικό εμπόριο φαρμάκων, βλέπε 47.73 
- η έρευνα και η ανάπτυξη των φαρμάκων και των φαρμάκων βιοτεχνολογίας, βλέπε 72.1 
- η συσκευασία των φαρμάκων, βλέπε 82.92 
 
22  Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 
 
Αυτός  ο κλάδος περιλαμβάνει την παραγωγή ελαστικού και πλαστικών προϊόντων. 
 
Αυτός ο κλάδος χαρακτηρίζεται από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής. 
Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι η παραγωγή όλων των προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από αυτή την 
ύλη υπάγεται στον κλάδο αυτό.        
 
22.1  Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
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22.11 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικά οχημάτων) και αεροθαλάμων από καουτσούκ, αναγόμωση και 
ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικά οχημάτων) από καουτσούκ  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή επισώτρων από ελαστικό (καουτσούκ) για οχήματα, εξοπλισμό, κινητά μηχανήματα, 
αεροσκάφη, παιχνίδια, έπιπλα και άλλες χρήσεις: 
 επίσωτρα με αεροθάλαμο 
 συμπαγή ή ημισυμπαγή επίσωτρα 

- την παραγωγή αεροθαλάμων για επίσωτρα 
- την κατασκευή πελμάτων επισώτρων που μπορούν να αφαιρεθούν και να επανατοποθετηθούν, 
εσωτερικών προσδετικών ταινιών, ταινιών αναγόμωσης από καουτσούκ δεύτερης ποιότητας για την 
αναγόμωση επισώτρων κλπ 
- την ανακατασκευή και αναγόμωση των επισώτρων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή υλικών επισκευής από ελαστικό, βλέπε 22.19 
- η επισκευή, προσαρμογή ή αντικατάσταση των επισώτρων και των αεροθαλάμων, βλέπε 45.20 
 
22.19  Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή άλλων προϊόντων από φυσικό ή συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ), μη βουλκανισμένο, 
βουλκανισμένο ή σκληρυμένο: 
 πλάκες, φύλλα, λωρίδες (ταινίες), ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής (προφίλ ή προφιλέ) από 
ελαστικό   
 σωλήνες κάθε είδους (αγωγοί, σιφώνια, νεροσωλήνες) 
 ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης ή ταινιόδρομοι από ελαστικό  
 είδη υγιεινής από ελαστικό: προφυλακτικά, θηλές για θήλαστρα, θερμοφόρες κλπ 
 είδη ένδυσης από ελαστικό (μόνο αν είναι κολλημένα μεταξύ τους, όχι ραμμένα) 
 σόλες και άλλα μέρη υποδημάτων από ελαστικό  
 κλωστές και σχοινιά από ελαστικό  
 νήματα και υφάσματα από ελαστικό  
 δακτύλιοι, εξαρτήματα και πώματα από ελαστικό  
 καλύμματα κυλίνδρων από ελαστικό  
 φουσκωτά στρώματα από ελαστικό  
 φουσκωτά μπαλόνια  

- την κατασκευή βουρτσών από ελαστικό  
- την κατασκευή στελεχών πίπας από σκληρό ελαστικό  
- την κατασκευή χτενών, φουρκετών, ρόλλεϋ (ρολά, μπιγκουτί) για το τύλιγμα των μαλλιών και παρόμοιων 
ειδών από σκληρό ελαστικό 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή υλικών επισκευής από ελαστικό  
- την κατασκευή υφαντικών ινών, οι οποίες έχουν εμποτιστεί, επικαλυφθεί, επενδυθεί ή  διαστρωθεί με 
ελαστικό, το οποίο και αποτελεί τη βασική συνιστώσα (δηλ. το κυρίως χρησιμοποιούμενο συστατικό)  
- την κατασκευή στρωμάτων νερού από ελαστικό  
- την κατασκευή σκούφων μπάνιου και ποδιών από ελαστικό  
- την κατασκευή στολών για το νερό και στολών καταδύσεως από ελαστικό  
- την κατασκευή βοηθημάτων σεξ από ελαστικό  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή υφασμάτων για επίσωτρα, βλέπε 13.96 
- η κατασκευή ειδών ιματισμού από υφάσματα ελαστικού, βλέπε 14.14, 14.19 
- η κατασκευή υποδημάτων από ελαστικό , βλέπε 15.20 
- η κατασκευή διαφόρων ειδών κόλλας και συγκολλητικών με βάση το ελαστικό , βλέπε 20.52 
- η κατασκευή ταινιών αναγόμωσης από ελαστικό  δεύτερης ποιότητας, βλέπε 22.11 
- η κατασκευή φουσκωτών σχεδιών και λέμβων, βλέπε 30.11, 30.12 
- η κατασκευή στρωμάτων από ακάλυπτο κυψελοειδές ελαστικό, βλέπε  31.03 
- η κατασκευή αθλητικών ειδών από ελαστικό, εκτός των ενδυμάτων βλέπε 32.30 
- η κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους από ελαστικό  (συμπεριλαμβανομένων των παιδικών 
καπιτοναρισμένων πισινών, των παιδικών φουσκωτών βαρκών από ελαστικό, των φουσκωτών ζώων – 
παιχνιδιών από ελαστικό , των μπαλών και παρόμοιων  ειδών) βλέπε 32.40 
- η αναγέννηση του ελαστικού (καουτσούκ) , βλέπε 38.32 
 
22.2  Κατασκευή πλαστικών προϊόντων 
 
Αυτή η ομάδα  περιλαμβάνει τη  μεταποίησης των καινούργιων ή των χρησιμοποιημένων (δηλαδή 
ανακυκλωμένων) πλαστικών ρητινών σε ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα, με τη χρήση μεθόδων όπως η 
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μορφοποίηση  με συμπίεση, με εξώθηση, με έγχυση, με εμφύσηση και με έγχυση σε καλούπι. Για τα 
περισσότερα από αυτά τα προϊόντα, η διαδικασία της παραγωγής είναι τέτοια, ώστε να μπορεί να 
κατασκευαστεί μία ευρεία ποικιλία ειδών. 
 
22.21  Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ημι-κατεργασμένων πλαστικών προϊόντων: 
 πλαστικές πλάκες, φύλλα, κομμάτια (στοίβες-blocks), μεμβράνες, λεπτά στρώματα (ελάσματα), 
ταινίες κλπ (είτε είναι αυτοκόλλητα είτε όχι)  
- την κατασκευή τελικών (κατεργασμένων) πλαστικών προϊόντων: 
 πλαστικοί σωλήνες κάθε είδους (αγωγοί, σιφώνια, νεροσωλήνες), εξαρτήματα σωλήνων 
 σελοφάν σε μεμβράνες ή φύλλα 

 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές, βλέπε 20.16 
- η παραγωγή  ειδών από συνθετικό ή φυσικό καουτσούκ, βλέπε 22.1 
 
22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή πλαστικών ειδών για τη συσκευασία των προϊόντων: 
 πλαστικές σακούλες, τσάντες, εμπορευματοκιβώτια, κουτιά, κιβώτια, νταμιτζάνες, φιάλες κλπ 

 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών και χειραποσκευών) και τσαντών από πλαστικό, βλέπε 15.12 
 
22.23  Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή πλαστικών οικοδομικών προϊόντων: 
 πλαστικές πόρτες, παράθυρα, πλαίσια (κουφώματα), παραθυρόφυλλα, ρολά, σοβατεπί 
 ταμιευτήρες (ντεπόζιτα), δεξαμενές 
 πλαστικές επικαλύψεις δαπέδων, τοίχων ή οροφών σε ρολλούς ή σε πλακάκια κλπ 
 πλαστικά είδη υγιεινής όπως πλαστικές μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, λεκάνες τουαλέτας, 
καζανάκια τουαλέτας κλπ 
- την κατασκευή ανθεκτικών επικαλυμμάτων δαπέδου, όπως το βινύλιο, ο λινοτάπητας (λινάτσα, μουσαμάς 
δαπέδου) κλπ 
- την κατασκευή τεχνητών λίθων (π.χ. τεχνητό, «καλλιεργημένο» μάρμαρο) 
 
22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή πλαστικών επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών και ειδών τουαλέτας 
- την κατασκευή ποικίλων πλαστικών προϊόντων: 
 πλαστικά καλύμματα κεφαλής, μονωτικά εξαρτήματα, τμήματα φωτιστικών εξαρτημάτων, είδη 
γραφείου ή σχολικά είδη, είδη ένδυσης (μόνον όταν είναι κολλημένα, όχι ραμμένα), εξαρτήματα επίπλων, 
αγαλματίδια, μεταφορικοί ιμάντες και ιμάντες μετάδοσης της κίνησης, αυτοκόλλητες ταινίες από πλαστικό, 
πλαστικά καλαπόδια για παπούτσια, πλαστικά υποστηρίγματα για πούρα και τσιγάρα (πίπες), χτένες, 
πλαστικά ρόλλεϋ (ρολά, μπιγκουτί) για τα μαλλιά, πλαστικά μικροαντικείμενα (γκάτζετ) κλπ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή πλαστικών ειδών ταξιδιού (αποσκευών), βλέπε 15.12 
- η κατασκευή πλαστικών υποδημάτων, βλέπε 15.20 
- η κατασκευή πλαστικών επίπλων, βλέπε 31.01, 31.02, 31.09 
- η κατασκευή στρωμάτων από ακάλυπτο κυψελοειδές πλαστικό, βλέπε 31.03 
- η κατασκευή πλαστικών ειδών άθλησης, βλέπε 32.30 
- η κατασκευή πλαστικών παιχνιδιών κάθε είδους, βλέπε 32.40 
- η κατασκευή πλαστικών ιατρικών και οδοντιατρικών συσκευών, βλέπε 32.50 
- η κατασκευή πλαστικών οπτικών ειδών, βλέπε 32.50 
- η κατασκευή σκληρών πλαστικών καπέλων και άλλου εξοπλισμού ατομικής ασφάλειας, από πλαστικό, 
βλέπε 32.99 
 
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις μεταποιητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με μία και μόνο ουσία, 
ορυκτής προέλευσης. Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί 
(επίπεδο γυαλί, κοίλο γυαλί, ίνες γυαλιού, γυαλικά για τεχνικές χρήσεις κλπ), την κατασκευή κεραμικών 
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προϊόντων, πλακιδίων και προϊόντων από ψημένο πηλό, κονίαμα (τσιμέντο) και γύψο, από ακατέργαστες 
πρώτες ύλες σε τελικά προϊόντα. Η μεταποίηση μορφοποιημένου και κατεργασμένου λίθου και άλλων 
ορυκτών προϊόντων περιλαμβάνεται, επίσης, σ’ αυτόν τον κλάδο. 
 
23.1 Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το γυαλί σε όλες τις μορφές του, κατασκευασμένο με οποιαδήποτε διαδικασία, 
και τα προϊόντα από γυαλί.   
 
23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή επίπεδου γυαλιού (υαλοπινάκων), συμπεριλαμβανομένου  του οπλισμένου (ενισχυμένου με 
σύρμα) επίπεδου γυαλιού, του βαμμένου επίπεδου γυαλιού και του επίπεδου γυαλιού σε διάφορες 
αποχρώσεις 
 
23.12  Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή σκληρυμένου ή αντικολλητού (γυαλιού σε στρώσεις) επίπεδου γυαλιού 
- την κατασκευή γυάλινων καθρεπτών 
- την κατασκευή γυάλινων μονωτικών στοιχείων με πολλαπλές επιστρώσεις 
 
23.13  Κατασκευή κοίλου γυαλιού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μπουκαλιών και άλλων δοχείων από γυαλί ή κρύσταλλο 
- την κατασκευή ποτηριών και άλλων γυάλινων ή κρυστάλλινων ειδών οικιακής χρήσης 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή γυάλινων παιχνιδιών, βλέπε 32.40 
 
23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή γυάλινων ινών, συμπεριλαμβανομένου του υαλοβάμβακα και των μη υφασμένων 
προϊόντων από υαλοβάμβακα 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή υφασμένων πανιών από νήματα γυαλιού, βλέπε 13.20 
- η κατασκευή καλωδίων από οπτικές ίνες για τη διαβίβαση δεδομένων ή για την ζωντανή μετάδοση εικόνων, 
βλέπε 27.31 
 
23.19  Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών από γυαλί 
- την κατασκευή γυαλιών για την ωρολογοποιία, οπτικού γυαλιού και οπτικών στοιχείων που δεν έχουν 
υποστεί οπτική κατεργασία 
- την κατασκευή γυάλινων ειδών που χρησιμοποιούνται στις απομιμήσεις κοσμημάτων 
- την κατασκευή μονωτήρων και εξαρτημάτων μονώσεων από γυαλί 
- την κατασκευή γυάλινων περιβλημάτων για λυχνίες (λάμπες) 
- την κατασκευή γυάλινων αγαλματιδίων  
- την κατασκευή υαλότουβλων 
- την κατασκευή γυαλιού σε ράβδους ή σωλήνες 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή οπτικών στοιχείων, οπτικά κατεργασμένων, βλέπε 26.70 
- η κατασκευή συριγγών και άλλου εξοπλισμού ιατρικών εργαστηρίων, βλέπε 32.50 
 
23.2 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 
 
23.20  Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή ενδιάμεσων προϊόντων από εξορυγμένα ή λατομημένα μη 
μεταλλικά ορυκτά, όπως η άμμος, το χαλίκι,  η πέτρα ή ο άργιλος (πηλός). 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή πυρίμαχου κονιάματος, σκυροδέματος κλπ 
- την κατασκευή πυρίμαχων κεραμικών ειδών: 
 θερμομονωτικά κεραμικά είδη από πυριτικά άλευρα απολιθωμάτων 
 πυρίμαχα τούβλα, κυβόλιθοι και πλακίδια κλπ  
 πυρίμαχα κεραμικά αποστακτικά κέρατα, χωνευτήρια, ηχομονωτικά περιβλήματα, ακροφύσια, 
σωλήνες, αγωγοί κλπ 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή πυρίμαχων ειδών που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη 
 
23.3 Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο 
 
23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μη-πυρίμαχων κεραμικών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, κύβων μωσαϊκών, κλπ 
- την κατασκευή μη-πυρίμαχων κεραμικών κυβόλιθων και πλακολίθων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή τεχνητών λίθων (π.χ. τεχνητό, «καλλιεργημένο»  μάρμαρο), βλέπε 22.23 
- η κατασκευή πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων, βλέπε 23.20 
- η κατασκευή κεραμικών τούβλων και πλακιδίων στέγης (κεραμιδιών), βλέπε 23.32 
 
23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μη πυρίμαχων οικοδομικών υλικών από οπτή γη (ψημένο πηλό): 
 την κατασκευή  κεραμικών τούβλων, πλακιδίων στέγης (κεραμιδιών), προεξεχόντων στοιχείων 

(καπέλων) καπνοδόχων, σωληνώσεων, αγωγών κλπ 
- την κατασκευή κυβολίθων διάστρωσης δαπέδων από οπτή γη (ψημένο πηλό) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων, βλέπε 23.20 
- η κατασκευή μη-δομικών, μη-πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων, βλέπε 23.4 
 
23.4  Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή τελικών προϊόντων από εξορυγμένα ή λατομημένα μη μεταλλικά 
ορυκτά, όπως η άμμος, το χαλίκι,  η πέτρα ή ο άργιλος (πηλός). 
 
23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κεραμικών επιτραπέζιων ειδών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης ή καλλωπισμού 
- την κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων κεραμικών αντικειμένων διακόσμησης 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή απομιμήσεων κοσμημάτων, βλέπε 32.13 
- η κατασκευή κεραμικών παιχνιδιών, βλέπε 32.40 
 
23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής π.χ. νεροχύτες, μπανιέρες, μπιντέδες, λεκάνες τουαλέτας κλπ 
- την κατασκευή άλλων κεραμικών ειδών μόνιμης εγκατάστασης 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων, βλέπε 23.20 
- η κατασκευή κεραμικών οικοδομικών υλικών, βλέπε 23.3 
 
23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών και μονωτικών εξαρτημάτων από κεραμικές ύλες 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων, βλέπε 23.20 
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23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κεραμικών μαγνητών και μαγνητών από φερρίτη (ferrite)  
- την κατασκευή κεραμικών προϊόντων για εργαστηριακή, χημική και βιομηχανική χρήση   (κατασκευή 
εργαστηριακών, χημικών και βιομηχανικών κεραμικών ειδών) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή τεχνητών λίθων (π.χ. τεχνητό, «καλλιεργημένο» μάρμαρο), βλέπε 22.23 
- η κατασκευή πυρίμαχων κεραμικών ειδών, βλέπε 23.20 
- η κατασκευή κεραμικών οικοδομικών υλικών, βλέπε 23.3 
  
23.49  Κατασκευή άλλων προϊόντων κεραμικής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κεραμικών δοχείων, βάζων και παρόμοιων ειδών, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών 
- την κατασκευή κεραμικών ειδών π.δ.κ.α. 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής, βλέπε 23.42 
- η κατασκευή τεχνητών οδόντων, βλέπε 32.50 
 
23.5  Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου 
 
23.51  Παραγωγή τσιμέντου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή ημιτετηγμένης σκωρίας (klinker) και υδραυλικών τσιμέντων, περιλαμβανομένων του 
τσιμέντου τύπου Portland, του αργιλικού τσιμέντου, του τσιμέντου σκωρίας (σκωροκονία) και τσιμέντων με 
υπερφοσφωρικά άλατα 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή πυρίμαχου κονιάματος, σκυροδέματος κλπ, βλέπε 23.20 
- η παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, μίγματος ξηρού σκυροδέματος, κονιαμάτων, βλέπε 23.63, 23.64 
- η παραγωγή ειδών από τσιμέντο, βλέπε 23.69 
- η παραγωγή τσιμέντων (κονιών) που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική, βλέπε 32.50 
 
23.52  Παραγωγή ασβέστη και γύψου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή μη σβησμένου, σβησμένου και υδραυλικού ασβέστη 
- την παραγωγή γύψου (ασβεστοκονιάματος) από φρυγμένο θειικό ασβέστιο (φρυγμένη γύψος) ή 
φρυγμένο θειικό άλας 
  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την παραγωγή φρυγμένου δολομίτη 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ειδών από γύψο (ασβεστοκονίαμα), βλέπε 23.62, 23.69 
 
23.6 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο 
 
23.61  Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την  παραγωγή προκατασκευασμένου (πρόχυτου) σκυροδέματος, τσιμέντου ή τεχνητών λίθων για χρήση 
στον κατασκευαστικό τομέα: 
 πλακίδια, πλάκες λιθόστρωσης, τούβλα, σανίδες, φύλλα, επίπεδα στοιχεία, σωλήνες, στύλοι κλπ 

- την κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητούς λίθους για 
οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικού μηχανικού 
 
23.62 Παραγωγή δομικών προϊόντων από γύψο 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή γύψινων ειδών για χρήση στον κατασκευαστικό τομέα:  
 σανίδες, φύλλα, επίπεδα στοιχεία κλπ 
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23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος και μίγματος ξηρού σκυροδέματος και κονιάματος 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή πυρίμαχου τσιμέντου, βλέπε 23.20 
 
23.64 Κατασκευή κονιαμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κονιοποιημένων κονιαμάτων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή πυρίμαχου κονιάματος, βλέπε 23.20 
- η κατασκευή ξηρού σκυροδέματος και κονιάματος, βλέπε 23.63 
 
23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή οικοδομικών υλικών από φυτικές ουσίες (ξυλοβάμβακας, άχυρο, καλάμια, ψάθα) 
συσσωματωμένες με τσιμέντο, γύψο ή άλλα ορυκτά συνδετικά  υλικά 
- την κατασκευή ειδών από τσιμέντο με αμίαντο (αμιαντοτσιμέντο) ή τσιμέντο με κυτταρινικές ίνες ή παρόμοια: 
 κυματοειδή φύλλα, άλλα φύλλα, επίπεδα στοιχεία, πλακίδια, σωλήνες, αγωγοί, δεξαμενές, σκάφες 

(γούρνες), λεκάνες, νεροχύτες, δοχεία, έπιπλα, πλαίσια παραθύρων κλπ 
 
23.69  Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο, τσιμέντο ή τεχνητούς λίθους: 
 αγάλματα, έπιπλα, ημιανάγλυφα και ανάγλυφα, δοχεία, γλάστρες κλπ 

 
23.7 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 
 
23.70  Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κοπή, διαμόρφωση και τελική επεξεργασία των λίθων για χρήση στις κατασκευές, στα νεκροταφεία, 
στην οδοποιία, στην κατασκευή στεγών κλπ 
- την κατασκευή λίθινων επίπλων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες που διενεργούνται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λατομείων, π.χ. παραγωγή λίθων 
φυσικής κοπής, βλέπε 08.11 
- η παραγωγή μυλόπετρων, λίθων τριβής και παρόμοιων προϊόντων, βλέπε 23.9 
 
23.9 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή άλλων προϊόντων από μη-μεταλλικά ορυκτά 
 
23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή μυλόπετρων, λίθων ακονισμού ή λείανσης και φυσικών ή τεχνητών λειαντικών προϊόντων 
προσαρμοσμένα σε μια βάση-στήριγμα, συμπεριλαμβανομένων των λειαντικών προϊόντων πάνω σε 
εύκαμπτη (μαλακή) βάση (π.χ.  γυαλόχαρτο) 
 
23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή υλικών τριβής και ειδών από υλικά τριβής μη προσαρμοσμένων σε σκελετούς ή πλαίσια, με 
βάση από ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη 
- την κατασκευή ορυκτών μονωτικών υλικών: 
 σκωριοβάμβακας, λιθοβάμβακας και παρόμοιοι ορυκτοί βάμβακες, αποφολιδωμένος βερμικουλίτης, 
διαστελλόμενες (διογκωμένες) άργιλοι και παρόμοια θερμομονωτικά ή ηχομονωτικά (ηχοαπορροφητικά) 
υλικά 
- την κατασκευή ειδών από ποικίλες ορυκτές ουσίες: 
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 κατεργασμένος μαρμαρυγίας και είδη από μαρμαρυγία, τύρφη, γραφίτη (εκτός των ηλεκτρικών ειδών) 
κλπ 
- την κατασκευή ειδών από άσφαλτο ή παρόμοια υλικά, π.χ. συγκολλητικές ουσίες με βάση την άσφαλτο, 
ανθρακόπισσα κλπ 
- την κατασκευή ινών από άνθρακα και γραφίτη και των προϊόντων από τις ίνες αυτές (εκτός των 
ηλεκτροδίων και των ηλεκτρικών εφαρμογών) 
- την κατασκευή τεχνητού κορούνδιου 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή υαλοβάμβακα και μη υφασμένων προϊόντων από υαλοβάμβακα, βλέπε 23.14 
- η κατασκευή ηλεκτροδίων από γραφίτη, βλέπε 27.90 
- η κατασκευή παρεμβυσμάτων (τσιμούχες, φλάντζες, για τη στεγανοποίηση των αρμών) από άνθρακα ή 
γραφίτη, βλέπε 28.29 
  
24  Παραγωγή βασικών μετάλλων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει δραστηριότητες τήξης ή/και εξευγενισμού σιδηρούχων και μη σιδηρούχων 
μετάλλων από μεταλλεύματα, πρωτογενή πλινθώματα ή μεταλλικά υπολείμματα προς ανάτηξη, με τη χρήση 
ηλεκτρομεταλλουργικών τεχνικών και άλλων τεχνικών μεταλλουργικής διεργασίας. Αυτός ο κλάδος 
περιλαμβάνει, επίσης, την παραγωγή μεταλλικών κραμάτων και υπερκραμμάτων μέσω της εισαγωγής 
άλλων χημικών στοιχείων σε καθαρά μέταλλα. Το προϊόν της τήξης και του εξευγενισμού, συνήθως υπό 
μορφή πλινθωμάτων, χρησιμοποιείται σε λειτουργίες έλασης, ολκής και διέλασης για την παραγωγή 
προϊόντων όπως ελάσματα, φύλλα, λωρίδες (ταινίες), πλακίδια (πλατίνες), ράβδοι ή σύρματα,  σωλήνες, 
αγωγοί και είδη κοίλων διατομών, και σε τετηγμένη μορφή, για χυτεύσεις και για την παραγωγή άλλων 
βασικών μεταλλικών προϊόντων. 
 
24.1 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η άμεση εξαγωγή σιδηρομεταλλεύματος, η παραγωγή 
πλινθωμάτων σιδήρου σε τετηγμένη (ρευστή, χυτή) ή στερεή μορφή, η μετατροπή των σιδηροπλινθωμάτων 
σε χάλυβα, η παραγωγή κραμάτων σιδήρου (σιδηροκραμάτων) και η κατασκευή προϊόντων χάλυβα. 
 
24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη λειτουργία  υψικαμίνων, μετατροπέων χάλυβα και εγκαταστάσεων έλασης και τελειοποίησης  
- την παραγωγή χυτοσιδήρου και λευκού (κατοπτρικού) σιδήρου σε χελώνες, ακατέργαστα τεμάχια ή άλλες 
πρωτογενείς μορφές 
- την παραγωγή σιδηροκραμάτων 
- την παραγωγή προϊόντων σιδήρου μέσω της άμεσης μετάλλευσης (εξαγωγής) του σιδήρου και άλλων 
σπογγωδών σιδηρούχων προϊόντων 
- την παραγωγή σιδήρου εξαιρετικής καθαρότητας μέσω ηλεκτρόλυσης ή άλλων χημικών διαδικασιών 
- την ανάτηξη (εκ νέου τήξη) υπολειμμάτων από πλινθώματα σιδήρου ή χάλυβα 
- την παραγωγή σιδήρου σε κόκκους και κονιοποιημένου σιδήρου (σιδηρόσκονη) 
- την παραγωγή χάλυβα σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές 
- την παραγωγή ημιτελών (ημικατεργασμένων) προϊόντων χάλυβα 
- την παραγωγή πλατέων προϊόντων έλασης χάλυβα, προερχόμενων από θερμή ή ψυχρή έλαση του χάλυβα 
- την παραγωγή πλακιδίων (πλατινών) και ράβδων χάλυβα μέσω θερμής έλασης 
- την παραγωγή μορφοράβδων ή μορφοελασμάτων (κομματιών προφιλέ ή προφίλ) από χάλυβα μέσω 
θερμής έλασης 
- την παραγωγή πασσαλοσανίδων από χάλυβα και μορφοράβδων ή μορφοελασμάτων (κομματιών 
προφιλέ ή προφίλ) από χάλυβα συγκολλημένων με τήξη (ηλεκτροσυγκολλημένων) 
- την παραγωγή υλικών κατασκευής τροχιών σιδηροδρόμων (μη συναρμολογημένες σιδηροδρομικές 
γραμμές) από χάλυβα 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων, βλέπε 24.31 
 
24.2 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών 
εξαρτημάτων 
 
24.20 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών 
εξαρτημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή σωλήνων και αγωγών χωρίς ένωση (χωρίς συγκόλληση, χωρίς ραφή), κυκλικής ή μη 
κυκλικής εγκάρσιας διατομής, και προπλασμάτων κυκλικής διατομής, τα οποία προορίζονται για περαιτέρω 
επεξεργασία, δια της θερμής έλασης, θερμής διέλασης ή μέσω άλλων θερμικών διαδικασιών ενός 
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ενδιάμεσου προϊόντος, το οποίο μπορεί να έχει τη μορφή πλακιδίων (πλατίνες) ή μακριών ορθογώνιων 
ράβδων (μπιγιέτες) που προέρχονται από θερμή έλαση ή συνεχή χύτευση σε μήτρες (καλούπια)  
- την κατασκευή σωλήνων και αγωγών, ακριβείας ή μη, χωρίς ένωση (χωρίς συγκόλληση, χωρίς ραφή), οι 
οποίοι προέρχονται από θερμή έλαση ή θερμή διέλαση προπλασμάτων με περαιτέρω επεξεργασία, με 
ψυχρή επεκτατική ολκή ή ψυχρή έλαση των σωλήνων και των αγωγών κυκλικής διατομής και με ψυχρή 
επεκτατική ολκή μόνο των σωλήνων και των αγωγών μη-κυκλικής διατομής και κοίλης καθορισμένης 
μορφής (προφίλ ή προφιλέ) 
- την κατασκευή συγκολλημένων σωλήνων και αγωγών εξωτερικής διαμέτρου υπερβαίνουσας τα 406.4 mm, 
με ψυχρή μορφοποίηση από επίπεδα προϊόντα θερμής έλασης και (ηλεκτρο)συγκολλημένων κατά μήκος ή 
ελικοειδώς 
- την κατασκευή συγκολλημένων σωλήνων και αγωγών εξωτερικής διαμέτρου 406.4 mm ή και μικρότερης, 
κυκλικής διατομής, μέσω συνεχούς ψυχρής ή θερμής μορφοποίησης επίπεδων προϊόντων θερμής ή ψυχρής 
έλασης και συγκολλημένων κατά μήκος ή ελικοειδώς, και (την κατασκευή συγκολλημένων σωλήνων και 
αγωγών εξωτερικής διαμέτρου 406.4 mm ή και μικρότερης) μη-κυκλικής διατομής, μέσω θερμής ή ψυχρής 
διαμόρφωσης σε σχήμα από λωρίδα (ταινία) θερμής ή ψυχρής έλασης συγκολλημένης κατά μήκος  
- την κατασκευή συγκολλημένων σωλήνων και αγωγών ακριβείας, εξωτερικής διαμέτρου 406.4 mm ή και 
μικρότερης, μέσω θερμής ή ψυχρής μορφοποίησης από λωρίδα (ταινία) θερμής ή ψυχρής έλασης και 
συγκολλημένων κατά μήκος, οι οποίοι παραδίδονται ως συγκολλημένοι ή περαιτέρω επεξεργασμένοι, μέσω 
ψυχρής επεκτατικής ολκής ή ψυχρής έλασης ή ψυχρής διαμόρφωσης σε σχήμα σωλήνα και αγωγού μη 
κυκλικής εγκάρσιας διατομής   
- την κατασκευή επίπεδων περιαυχένιων (φλάντζες) και περιαυχένιων (φλάντζες) με σφυρήλατη στεφάνη 
(κολάρο), προερχόμενα από την επεξεργασία επίπεδων προϊόντων χάλυβα μέσω θερμής έλασης 
- την κατασκευή χαλύβδινων εξαρτημάτων για τη συγκόλληση άκρο με άκρο, όπως είναι οι γωνίες και οι 
θήκες σημείων στήριξης ή περιστροφής (μανσόν, περιβλήματα), μέσω της σφυρηλάτησης 
χαλυβδοσωλήνων θερμής έλασης, χωρίς ένωση (χωρίς συγκόλληση, χωρίς ραφή)  
- την κατασκευή χαλύβδινων εξαρτημάτων με σπειρώματα και άλλων χαλύβδινων εξαρτημάτων σωλήνων και 
αγωγών  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή σωλήνων και αγωγών από χάλυβα, χωρίς ένωση (χωρίς συγκόλληση, χωρίς ραφή), οι οποίοι 
έχουν χυτευθεί φυγοκεντρικά, βλέπε 24.52 
 
24.3 Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή άλλων προϊόντων μέσω της ψυχρής επεξεργασίας του χάλυβα 
 
24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή χαλύβδινων ράβδων και στερεών μορφοχαλύβων, μέσω της ψυχρής επεκτατικής ολκής, 
λειοτρίβησης (τρόχιση, ρεκτιφιάρισμα) ή τόρνευσης (τορνάρισμα) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή σύρματος δια της ολκής (εξέλαση σύρματος, συρματοποίηση), βλέπε 24.34 
 
24.32  Ψυχρή έλαση στενών φύλλων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή επικαλυμμένων ή μη επικαλυμμένων χαλύβδινων επίπεδων προϊόντων έλασης σε ρολούς 
(ρολά) ή επιμήκη στοιχεία, πλάτους μικρότερου των 600mm, μέσω της ψυχρής επανέλασης επίπεδων 
προϊόντων θερμής έλασης ή χαλύβδινων ράβδων 
 
24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ανοιχτών μορφοράβδων (προφίλ, προφιλέ) από επίπεδα ελατά προϊόντα χάλυβα, μέσω 
σταδιακής ψυχρής μορφοποίησης σε ελασματουργείο (κυλινδρόμυλος, έλαστρο) ή με δίπλωση σε πιεστήριο 
(πρέσα) 
- την κατασκευή ραβδωτών φύλλων (με νευρώσεις) και πολύστρωτων συμπιεσμένων (σάντουιτς) επίπεδων 
στοιχείων μέσω ψυχρής μορφοποίησης ή ψυχρής δίπλωσης 
 
24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εξέλαση χαλύβδινου σύρματος (κατασκευή σύρματος δια της ολκής, συρματοποίηση), μέσω της 
ψυχρής επεκτατικής ολκής χαλύβδινων συρμάτινων ράβδων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
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- η επεκτατική ολκή χαλύβδινων ράβδων και στερεών μορφοχαλύβων, βλέπε 24.31 
- η κατασκευή προϊόντων παραγώγων του σύρματος, βλέπε 25.93 
 
24.4 Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
 
24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων: 
 παραγωγή και εξευγενισμός ακατέργαστων ή κατεργασμένων πολύτιμων μετάλλων: χρυσός, 
άργυρος, λευκόχρυσος κλπ από μεταλλεύματα και υπολείμματα μετάλλων  
- την παραγωγή κραμάτων από πολύτιμα μέταλλα 
- την παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από πολύτιμα μέταλλα 
- την παραγωγή αργύρου για την επένδυση βασικών (κοινών) μετάλλων (έλαση αργύρου σε βασικά 
μέταλλα) 
- την παραγωγή χρυσού για την επένδυση βασικών (κοινών) μετάλλων ή αργύρου (έλαση χρυσού σε 
βασικά μέταλλα ή άργυρο) 
- την παραγωγή λευκόχρυσου και μετάλλων της ομάδας του λευκόχρυσου (μετάλλων συναφών προς το 
λευκόχρυσο) για την επένδυση χρυσού, αργύρου ή βασικών (κοινών) μετάλλων (έλαση λευκόχρυσου και 
μετάλλων της ομάδας του λευκόχρυσου σε χρυσό, άργυρο ή σε βασικά μέταλλα) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή συρμάτων από αυτά τα μέταλλα, μέσω της επεκτατικής ολκής     
- την κατασκευή λεπτών πολυστρωματικών φύλλων (ελασμάτων) από πολύτιμα μέταλλα 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων, βλέπε 24.53, 24.54  
- η κατασκευή κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα, βλέπε 32.12 
 
24.42 Παραγωγή αλουμινίου (αργιλίου) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή αλουμινίου από αλουμίνα (οξείδιο του αλουμινίου) 
- την παραγωγή αλουμινίου μέσω του ηλεκτρολυτικού καθαρισμού απορριμμάτων και υπολειμμάτων του 
αλουμινίου 
- την παραγωγή κραμάτων αλουμινίου 
- την ημικατεργασία του αλουμινίου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή συρμάτων από αυτά τα μέταλλα, μέσω της επεκτατικής ολκής 
- την παραγωγή οξειδίου του αλουμινίου (αλουμίνα) 
- την παραγωγή λεπτών φύλλων περιτυλίγματος από αλουμίνιο (αλουμινόχαρτο) 
- την κατασκευή λεπτών πολυστρωματικών φύλλων (ελασμάτων) από αλουμίνιο, για τα οποία τα λεπτά 
φύλλα αλουμινίου αποτελούν το πρωτεύον συστατικό  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων, βλέπε 24.53, 24.54 
 
24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσίτερου από μεταλλεύματα 
- την παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσίτερου μέσω του ηλεκτρολυτικού καθαρισμού των 
απορριμμάτων και υπολειμμάτων του μολύβδου, του ψευδαργύρου και του κασσίτερου 
- την παραγωγή κραμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσίτερου 
- την ημικατεργασία του μολύβδου, του ψευδαργύρου και του κασσίτερου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή συρμάτων από αυτά τα μέταλλα, μέσω της επεκτατικής ολκής 
- την παραγωγή λεπτών φύλλων κασσίτερου 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων, βλέπε 24.53, 24.54 
 
24.44 Παραγωγή χαλκού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή χαλκού από μεταλλεύματα 
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- την παραγωγή χαλκού μέσω του ηλεκτρολυτικού καθαρισμού των απορριμμάτων και υπολειμμάτων του 
χαλκού 
- την παραγωγή κραμάτων χαλκού 
- την κατασκευή συρμάτων ή ελασμάτων (λάμες) ηλεκτρικών ασφαλειών 
- την ημικατεργασία του χαλκού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή συρμάτων από αυτά τα μέταλλα, μέσω της επεκτατικής ολκής  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων, βλέπε 24.53, 24.54 
 
24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κλπ από μεταλλεύματα ή οξείδια 
- την παραγωγή χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κλπ με ηλεκτρολυτικό και αργιλιοθερμικό καθαρισμό των 
απορριμμάτων και υπολειμμάτων του χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κλπ 
- την παραγωγή κραμάτων χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κλπ 
- την ημικατεργασία του χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου, κλπ 
- την παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) νικελίου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή συρμάτων από αυτά τα μέταλλα, μέσω της επεκτατικής ολκής 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται:  
- η χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων, βλέπε 24.53, 24.54 
 
24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή μετάλλων ουρανίου από πισσουρανίτη (ορυκτό ουρανίου) ή άλλα  μεταλλεύματα 
- την τήξη και τον εξευγενισμό του ουρανίου 
 
24.5  Χύτευση μετάλλων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων και ποικίλων χυτών προϊόντων 
μέσω της διαδικασίας της χύτευσης. 
 
Από την ομάδα αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή τελικών (κατεργασμένων) χυτών προϊόντων όπως: 
 λέβητες και θερμαντικά σώματα, βλέπε 25.21 
 χυτά είδη οικιακής χρήσης, βλέπε 25.99 

 
24.51 Χύτευση σιδήρου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες χυτηρίων σιδήρου. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη χύτευση ημικατεργασμένων (ημιτελών) προϊόντων σιδήρου 
- τη χύτευση αντικειμένων από φαιό χυτοσίδηρο 
- τη χύτευση αντικειμένων χυτοσιδήρου με σφαιροειδή γραφίτη 
- τη χύτευση προϊόντων από μαλακό (σφυρηλατήσιμο) χυτοσίδηρο 
- την κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων ειδών καθορισμένης μορφής (προφίλ), καθώς και 
εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χυτοσίδηρο 
 
24.52 Χύτευση χάλυβα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες χυτηρίων χάλυβα. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη χύτευση ημικατεργασμένων (ημιτελών) προϊόντων χάλυβα 
- τη χύτευση αντικειμένων από χυτοχάλυβα 
- την κατασκευή σωλήνων και αγωγών από χάλυβα, χωρίς ένωση (χωρίς συγκόλληση, χωρίς ραφή), οι 
οποίοι έχουν χυτευθεί φυγοκεντρικά (φυγοκεντρική χύτευση) 
- την κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα 
 
24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη χύτευση ημικατεργασμένων (ημιτελών) προϊόντων από αλουμίνιο, μαγνήσιο, τιτάνιο, ψευδάργυρο κλπ 
- την χύτευση αντικειμένων από ελαφρά μέταλλα 
 
24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη χύτευση αντικειμένων από βαριά μέταλλα 
- τη χύτευση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα 
- την υπό πίεση χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων 
 
25  Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παραγωγή «αμιγών» μεταλλικών προϊόντων (όπως μέρη, δοχεία και 
σκελετοί), τα οποία έχουν, συνήθως, μια στατική, μη κινητή (ακίνητη) λειτουργία, ενώ, αντιθέτως, οι κλάδοι 26-
30 που ακολουθούν καλύπτουν την κατασκευή συνδυασμών ή συναρμολογήσεων τέτοιων μεταλλικών 
προϊόντων (μερικές φορές με άλλα υλικά) σε πιο σύνθετες (πολυπλοκότερες) μονάδες, οι οποίες 
λειτουργούν με κινητά μέρη, εκτός και αν είναι αμιγώς ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές ή οπτικές μονάδες.  
 
Σ’ αυτόν τον κλάδο περιλαμβάνεται, επίσης, η κατασκευή όπλων και πυρομαχικών. 
 
Από τον κλάδο αυτό εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες εξειδικευμένης επισκευής και συντήρησης, βλέπε 33.1 
- η εξειδικευμένη εγκατάσταση των αγαθών που παράγονται σε αυτόν τον κλάδο στα κτήρια, όπως οι 
λέβητες κεντρικής θέρμανσης, βλέπε 43.22 
 
25.1 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων (όπως τα μεταλλικά πλαίσια ή 
μέρη (τμήματα) για τις κατασκευές) 
 
25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μεταλλικών πλαισίων ή σκελετών για τις κατασκευές, καθώς και των τμημάτων τους (πύργοι, 
θωράκια, υποστηρίγματα, γέφυρες κλπ) 
- την κατασκευή βιομηχανικών μεταλλικών σκελετών (σκελετοί υψικαμίνων, μηχανημάτων ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων κλπ) 
- την κατασκευή προκατασκευασμένων κτηρίων από μεταλλικά, κυρίως, στοιχεία: 
 καταλύματα (υπόστεγα στέγασης) εργοταξίων, κινητά στοιχεία εκθέσεων (μετατρεπόμενα, 
σπονδυλωτά στοιχεία) κλπ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή τμημάτων λεβήτων για πλοία ή σταθμούς ηλεκτρικής παραγωγής, βλέπε 25.30 
- η κατασκευή συναρμολογούμενου εξοπλισμού σιδηροδρομικών τροχιών (σιδηροδρομικές γραμμές), βλέπε 
25.99 
- η κατασκευή τμημάτων πλοίων, βλέπε 30.11 
 
25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μεταλλικών θυρών, παραθύρων και των πλαισίων τους, παραθυρόφυλλων και 
αυλοπορτών 
- την κατασκευή μεταλλικών διαχωριστικών δωματίων (μεσότοιχων) για την προσάρτησή τους σε δάπεδα 
 
25.2 Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή ντεπόζιτων, σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης. 
 
25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ηλεκτρικών φούρνων και θερμοσίφωνων, βλέπε 27.51 
 
25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
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- την κατασκευή μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και παρόμοιων δοχείων, των τύπων εκείνων που 
τοποθετούνται, συνήθως, για μόνιμη εγκατάσταση, ως αποθηκευτικοί χώροι ή για βιομηχανική χρήση  
- την κατασκευή μεταλλικών δοχείων για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή μεταλλικών βυτίων, βαρελιών, δοχείων, κάδων, κουτιών κλπ, του είδους εκείνου που 
χρησιμοποιείται, συνήθως, για τη μεταφορά και τη συσκευασία των αγαθών, με χωρητικότητα που δεν 
ξεπερνά τα 300 λίτρα, βλέπε 25.91, 25.92 
- η κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς, βλέπε 29.20 
- η κατασκευή των τανκς (τεθωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα), βλέπε 30.40 
 
25.3 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή ατμογεννητριών 
 
25.30 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κάθε είδους ατμογεννητριών (γεννήτριες παραγωγής ατμού από νερό, γεννήτριες 
παραγωγής άλλου ατμού) 
- την κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για τις ατμογεννήτριες: 
 συμπυκνωτές, προθερμαντήρες, υπερθερμαντήρες, ατμοσυλλέκτες και συσσωρευτές 

- την κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισοτόπων 
- την κατασκευή τμημάτων λεβήτων για πλοία ή σταθμούς ηλεκτρικής παραγωγής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή συστημάτων σωληνώσεων που περιλαμβάνει περαιτέρω κατεργασία των σωλήνων γενικά, 
ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως αγωγοί ή συστήματα σωληνώσεων υπό πίεση, καθώς και τις 
συναφείς εργασίες σχεδίασης και κατασκευής 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή λεβήτων ζεστού νερού και σωμάτων κεντρικής θέρμανσης, βλέπε 25.21 
- η κατασκευή συνόλων (σετ) από στροβιλοφόρους λέβητες (λέβητες με στροβίλους, τουρμπίνες), βλέπε 
28.11 
- η κατασκευή διαχωριστών ισοτόπων, βλέπε 28.99 
 
25.4 Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών 
 
25.40 Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή βαρέων όπλων (πυροβόλα, κινητά πυροβόλα όπλα, εκτοξευτήρες ρουκετών, 
τορπιλοβλητικοί σωλήνες, βαρέα πολυβόλα (μυδραλιοβόλα)) 
- την κατασκευή μικρών όπλων (περίστροφα, τουφέκια, ελαφρά πολυβόλα) 
- την κατασκευή όπλων και πιστολιών με αέρα ή αέριο 
- την κατασκευή πολεμοφοδίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή πυροβόλων όπλων για κυνήγι, άθληση (σκοποβολή) ή προστασία και του σχετικού 
εφοδιασμού τους (πυρομαχικά) 
- την κατασκευή εκρηκτικών συσκευών, όπως οι βόμβες, οι νάρκες και οι τορπίλες 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή κρουστικών καψυλλίων (κάψουλες επικρούσεως βλημάτων), πυροκροτητών ή φωτοβολίδων 
σήμανσης, βλέπε 20.51 
- η κατασκευή καμπυλωτών σπαθιών (γιαταγάνια), ξιφών (σπαθιά), ξιφολογχών κλπ, βλέπε 25.71 
- η κατασκευή τεθωρακισμένων οχημάτων για τη μεταφορά χρημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων, βλέπε 29.10 
- η κατασκευή διαστημικών οχημάτων, βλέπε 30.30 
- η κατασκευή τεθωρακισμένων οχημάτων (τανκς) και άλλων αρμάτων μάχης, βλέπε 30.40 
 
25.5 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση,  
κονιομεταλλουργία 
 
Αυτή η αμάδα περιλαμβάνει γενικές δραστηριότητες κατεργασίας των μετάλλων, όπως η σφυρηλάτηση ή η 
κοίλανση, οι οποίες, τυπικά, διενεργούνται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. 
 
25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση, 
κονιομεταλλουργία 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και διαμόρφωση των μετάλλων με έλαση 
- την κονιομεταλλουργία: παραγωγή μεταλλικών αντικειμένων κατευθείαν από σκόνη μετάλλων 
(μεταλλόσκονη) με θερμή επεξεργασία (επίτηξη) ή υπό πίεση 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η παραγωγή σκόνης μετάλλων (μεταλλόσκονη), βλέπε 24.1, 24.4 
 
25.6 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων, μεταλλοτεχνία 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει γενικές δραστηριότητες κατεργασίας των μετάλλων, όπως η επιμετάλλωση, η 
επικάλυψη, η εγχάραξη, η διάτρηση, η στίλβωση, η συγκόλληση κλπ, οι οποίες, τυπικά, διενεργούνται έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης. 
 
25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την επιμετάλλωση, ανοδίωση κλπ των μετάλλων 
- τη θερμική κατεργασία των μετάλλων 
- την αφαίρεση γρεντζών (ρινισμάτων, ανωμαλιών), την αμμορριπή, τη λείανση και τον καθαρισμό των 
μετάλλων 
- το χρωματισμό και την εγχάραξη των μετάλλων 
- τη μη μεταλλική επικάλυψη των μετάλλων: 
 πλαστικοποίηση, εφυάλωση (σμάλτωση), βερνίκωμα, κλπ 

- τη σκλήρυνση και εκτριβή (στίλβωση) των μετάλλων 
 
 Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- οι δραστηριότητες των πεταλωτών, βλέπε 01.62 
- η τύπωση πάνω σε μέταλλα, βλέπε 18.12 
- η μεταλλική επίστρωση πλαστικών, βλέπε 22.29 
- η έλαση πολυτίμων μετάλλων σε βασικά ή άλλα μέταλλα, βλέπε 24.41, 24.42, 24.43, 24.44 
 
25.62 Μεταλλοτεχνία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- διάτρηση, τόρνευση, φρεζάρισμα, διάβρωση, πλάνισμα, περίξεση, γλύφανση, εξομάλυνση, πριόνισμα, 
λείανση, τρόχισμα (ακόνισμα), στίλβωση, συγκόλληση, σύνδεση (συναρμογή) κλπ μεταλλικών τεμαχίων που 
προορίζονται για επεξεργασία 
- κοπή μετάλλων και γραφή ή απόσβεση εγγραφών επί μετάλλων, μέσω ακτίνων λέιζερ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- οι δραστηριότητες των πεταλωτών, βλέπε 01.62 
- οι υπηρεσίες εγχάραξης που παρέχονται επί τόπου (while-you-wait), βλέπε 95.25 
 
25.7 Κατασκευή μαχαιροπήρουνων, εργαλείων και σιδηρικών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή μαχαιροπήρουνων, μεταλλικών εργαλείων χειρός και σιδηρικών, 
γενικά. 
 
25.71 Κατασκευή μαχαιροπήρουνων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή οικιακών μαχαιροπήρουνων, όπως μαχαίρια, πηρούνια, κουτάλια κλπ 
- την κατασκευή άλλων ειδών κοπής: 
 μπαλτάδες και κόπτες (chopper) 
 ξυράφια και λεπίδες ξυραφιών 
 ψαλίδια και μηχανές κοπής μαλλιών 

- την κατασκευή καμπυλωτών σπαθιών (γιαταγάνια), ξιφών (σπαθιά), ξιφολογχών κλπ  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή κοίλων οικιακών σκευών (κατσαρόλες, χύτρες κλπ), σκευών φαγητού (μπωλ, πιατέλες κλπ) ή 
επίπεδων σκευών (πιάτα, πιατάκια κλπ), βλέπε 25.99 
- η κατασκευή μαχαιροπήρουνων από πολύτιμα μέταλλα, βλέπε 32.12 
 
25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
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- την κατασκευή λουκέτων, κλειδαριών, κλειδιών, μεντεσέδων και παρόμοιου μεταλλικού εξοπλισμού για 
κτήρια, έπιπλα, οχήματα κλπ 
 
25.73 Κατασκευή εργαλείων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μαχαιριών και κοπτικών λεπίδων για μηχανές ή μηχανικές συσκευές 
- την κατασκευή εργαλείων χειρός όπως τανάλιες, κατσαβίδια κλπ 
- την κατασκευή μη ηλεκτροκίνητων αγροτικών εργαλείων χειρός 
- την κατασκευή πριονιών και πριονολεπίδων, συμπεριλαμβανομένων των κυκλικών πριονολεπίδων και των 
λεπίδων για αλυσοπρίονα 
- την κατασκευή εναλλάξιμων εξαρτημάτων για εργαλεία χειρός, ηλεκτροκίνητα ή μη, ή για εργαλειομηχανές: 
τρυπάνια (δράπανα), διατρητικά μηχανήματα, κόπτες οδοντώσεων (γραναζοκόπτες) 
- την κατασκευή εργαλείων πίεσης (για πρεσάρισμα) 
- την κατασκευή εργαλείων σιδηρουργού: καμίνια, αμόνια κλπ 
- την κατασκευή  πλαισίων καλουπώματος (καλούπια) και μητρών (εκμαγεία), (εκτός των καλουπιών 
πλινθωμάτων, καλουπιών σε σχήμα ράβδων) 
- την κατασκευή μεγγενών και συσφιγκτήρων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός, βλέπε 28.24 
- η κατασκευή μητρών (εκμαγείων) για πλινθώματα (καλούπια σε σχήμα ράβδων), βλέπε 28.91 
 
25.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή ποικίλων μεταλλικών προϊόντων, όπως δοχεία και κουβάδες, 
καρφιά, κοχλίες και περικόχλια (παξιμάδια), μεταλλικά είδη οικιακής χρήσης, μεταλλικά σταθερά εξαρτήματα 
(για μόνιμη εγκατάσταση), προπέλες πλοίων και άγκυρες, συναρμολογούμενος εξοπλισμός 
σιδηροδρομικών τροχιών (σιδηροδρομικές γραμμές) κλπ, για διάφορες οικιακές και βιομηχανικές χρήσεις. 
 
25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κάδων, δοχείων, βαρελιών, κουβάδων, κουτιών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ντεπόζιτων και δεξαμενών, βλέπε 25.2 
 
25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κονσερβών και δοχείων για τρόφιμα, εύκαμπτων σωληναρίων και κουτιών 
- την κατασκευή μεταλλικών πωμάτων 
 
25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μεταλλικών καλωδίων, επικαλυμμένων ταινιών και παρόμοιων ειδών 
- την κατασκευή μη-μονωμένων μεταλλικών καλωδίων ή μονωμένων μεταλλικών καλωδίων, τα οποία δε 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αγωγοί του ηλεκτρισμού 
- την κατασκευή επικαλυμμένων ή επενδεδυμένων καλωδίων 
- την κατασκευή ειδών από σύρμα: αγκαθωτό σύρμα, συρματόπλεγμα περιφράξεων, σχάρες, δίχτυα, 
ύφασμα κλπ 
- την κατασκευή επικαλυμμένων ηλεκτροδίων για ηλεκτροσυγκόλληση 
- την κατασκευή καρφιών και καρφιτσών 
- την κατασκευή ελατηρίων (εξαιρούνται τα ελατήρια ρολογιών) 
 φυλλωτά ελατήρια, ελικοειδή ελατήρια, ελατήρια στρέψης 
 φύλλα για ελατήρια 

- την κατασκευή αλυσίδων, εκτός των αλυσίδων μετάδοσης ενέργειας 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ελατηρίων για κάθε είδους ρολόγια, βλέπε 26.52 
- η κατασκευή σύρματος και καλωδίου μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος, βλέπε 27.32 
- την κατασκευή αλυσίδων μετάδοσης ενέργειας (ισχύος), βλέπε 28.15 
 
25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
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- την κατασκευή πριτσινιών, παρακύκλων (ροδελών) και συναφών προϊόντων χωρίς σπείρωμα (βόλτες) 
- την κατασκευή προϊόντων κοχλιομηχανών 
- την κατασκευή κοχλιών, βιδών, περικοχλίων (παξιμάδια) και παρόμοιων προϊόντων με σπείρωμα 
  
25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης: 
 επίπεδα σκεύη: πιάτα, πιατάκια κλπ  
 κοίλα σκεύη: δοχεία, χύτρες κλπ 
 σκεύη φαγητού: μπωλ, πιατέλες κλπ 
 κατσαρόλες, τηγάνια και άλλα, μη ηλεκτρικά, σκεύη για επιτραπέζια χρήση ή για χρήση στην κουζίνα 
 μικρές χειροκίνητες συσκευές κουζίνας και εξαρτήματα  
 μεταλλικά σύρματα καθαρισμού 

- την κατασκευή οικοδομικών στοιχείων από ψευδάργυρο (τσίγκος): υδρορροές (λούκια), καλύψεις στεγών, 
λουτήρες, νεροχύτες, νιπτήρες και συναφή είδη  
- την κατασκευή μεταλλικών ειδών γραφείου, εκτός των επίπλων 
- την κατασκευή χρηματοφυλακίων (θησαυροφυλάκια), χρηματοκιβωτίων, θωρακισμένων θυρών (πόρτες 
ασφαλείας) κλπ 
- την κατασκευή ποικίλων μεταλλικών ειδών: 
 προπέλες πλοίων και λεπίδες αυτών 
 άγκυρες 
 καμπάνες 
 συναρμολογούμενος εξοπλισμός σιδηροδρομικών τροχιών (σιδηροδρομικές γραμμές) 
 πόρπες (φερμουάρ), αγκράφες, άγκιστρα 
 μεταλλικές σκάλες 
 μεταλλικές πινακίδες σήμανσης, συμπεριλαμβανομένων και των οδικών σημάτων  

- την κατασκευή τσαντών (σακούλες) από λεπτά φύλλα αλουμινίου 
- την κατασκευή μόνιμων μεταλλικών μαγνητών 
- την κατασκευή μεταλλικών μονωτικών κανατών και φιαλών (δοχεία τ. θερμός) 
- την κατασκευή μεταλλικών εμβλημάτων και μεταλλικών στρατιωτικών διακριτικών  
- την κατασκευή μεταλλικών ρόλλεϋ μαλλιών (ρολά, μπιγκουτί), μεταλλικών χειρολαβών (χερούλια) και 
πλαισίων στήριξης για ομπρέλες, μεταλλικών χτενών 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή σπαθιών, ξιφολογχών, βλέπε 25.71 
- η κατασκευή καροτσιών για ψώνια, βλέπε 30.99 
- η κατασκευή μεταλλικών επίπλων, βλέπε 31.01, 31.02, 31.09 
- η κατασκευή αθλητικών ειδών, βλέπε 32.30 
- η κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους, βλέπε 32.40 
 
 
26   Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, εξοπλισμού επικοινωνίας και παρόμοιων ηλεκτρονικών προϊόντων, καθώς και την κατασκευή 
των συστατικών (εξαρτημάτων) αυτών των προϊόντων. Η διαδικασία παραγωγής αυτού του κλάδου 
χαρακτηρίζεται από το σχεδιασμό (ντιζάιν), τη χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και την εφαρμογή 
τεχνολογιών υψηλής εξειδίκευσης σε μικρογραφίες (σε μικρή κλίμακα), δηλ. σε προϊόντα πολύ μικρών 
διαστάσεων.  
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει, επίσης, την κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, την 
κατασκευή εξοπλισμού μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης, ακτινολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
ιατρική και θεραπευτική χρήση, οπτικών οργάνων και εξοπλισμού, και την κατασκευή μαγνητικών και οπτικών 
μέσων. 
 
26.1 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών 
 
26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή ημιαγωγών και άλλων συστατικών στοιχείων για ηλεκτρονικές 
εφαρμογές. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ηλεκτρονικών πυκνωτών 
- την κατασκευή ηλεκτρονικών αντιστατών (αντιστάσεων)  
- την κατασκευή μικροεπεξεργαστών 
- την κατασκευή ηλεκτρονικών λυχνιών 
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- την κατασκευή ηλεκτρονικών συνδέσμων (συζευκτήρες, συνδέσεις, επαφές, ενώσεις) 
- την κατασκευή πλακετών γυμνών (bare) τυπωμένων κυκλωμάτων 
- την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (αναλογικά, ψηφιακά ή υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα) 
- την κατασκευή διόδων, κρυσταλλολυχνιών (τρανζίστορ) και συναφών ασυνεχών διατάξεων  
- την κατασκευή επαγωγικών στοιχείων (επαγωγείς), του τύπου των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων (π.χ. 
στραγγαλιστικά πηνία, περιελίξεις (σπείρες), μετασχηματιστές)  
- την κατασκευή ηλεκτρονικών κρυστάλλων και συναρμολογήσεων από κρυστάλλους 
- την κατασκευή σωληνοειδών (πηνίων), διακοπτών και μετατροπέων μορφών ενέργειας (διατάξεων 
μετατροπής) για ηλεκτρονικές συσκευές 
- την κατασκευή κύβων ή λεπτών δισκίων ημιαγωγών, ολοκληρωμένων (τελειωμένων) ή ημιτελών  
- την κατασκευή συστατικών στοιχείων διατάξεων απεικόνισης (πλάσμα, πολυμερή, LCD)  
- την κατασκευή διόδων εκπομπής φωτός-φωτεινών σημάτων (Light Emitting Diodes -LED) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή καλωδίων εκτυπωτών, καλωδίων μόνιτορ-οθονών (οργάνων ή συστημάτων ελέγχου, 
παρακολούθησης και παρουσίασης πληροφοριών), καλωδίων USB (σειριακή αρτηρία καθολικής χρήσης 
που επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικών περιφερειακών σε Η/Υ), συνδέσμων κλπ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εκτύπωση ηλεκτρονικών καρτών (smart card), βλέπε 18.12 
- η κατασκευή συσκευών οπτικής απεικόνισης (οθονών) ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεοράσεων, βλέπε 
26.20, 26.40 
- η κατασκευή μόντεμ-μονάδων περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος (φέρων εξοπλισμός-modem), 
βλέπε 26.30 
- η κατασκευή λυχνιών παραγωγής ακτίνων Χ και συσκευών παραγωγής παρόμοιας ακτινοβολίας, βλέπε 
26.60 
- η κατασκευή οπτικού εξοπλισμού και οργάνων, βλέπε 26.70 
- η κατασκευή παρεμφερών συσκευών για τις ηλεκτρικές εφαρμογές, βλέπε κλάδο 27 
- η κατασκευή φθοριζόντων σταθεροποιητών ηλεκτρικής έντασης (ρυθμιστές ηλεκτρικού ρεύματος), βλέπε 
27.11 
- η κατασκευή ηλεκτρονόμων (ηλεκτρικών ρελέ), βλέπε 27.12 
- η κατασκευή συσκευών ηλεκτρικής καλωδίωσης (δηλ. κατασκευή υλικού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων), 
βλέπε 27.33 
- η κατασκευή ολοκληρωμένων (πλήρων) εξοπλισμών ταξινομείται αλλού, βάσει της ταξινόμησης του 
ολοκληρωμένου (πλήρους) εξοπλισμού 
 
26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή έμφορτων πλακετών (πινάκων) τυπωμένων κυκλωμάτων 
- τη φόρτωση συστατικών στοιχείων σε πλακέτες (πίνακες) τυπωμένων κυκλωμάτων  
- την κατασκευή καρτών διασύνδεσης (π.χ. κάρτες ήχου, οπτικής καταγραφής (βίντεο), ελέγχου/ρύθμισης 
(χειριστήρια), διαδικτύου, μόντεμ-μονάδων περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η εκτύπωση ηλεκτρονικών καρτών (smart card), βλέπε 18.12 
- η κατασκευή  πλακετών (πινάκων) γυμνών (bare) τυπωμένων κυκλωμάτων, βλέπε 26.11 
 
26.2 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 
 
26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή και/ή τη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως οι 
κεντρικές μονάδες των ηλεκτρικών  υπολογιστών (κύριος νομέας), οι υπολογιστές γραφείου, οι φορητοί 
υπολογιστές (laptop) και οι υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (server), ομοίως και (την κατασκευή και/ή τη 
συναρμολόγηση) του περιφερειακού εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως η αποθήκη μνήμης 
και οι συσκευές εισόδου/εξόδου του υπολογιστή (εκτυπωτές, οθόνες, πληκτρολόγια). Οι υπολογιστές μπορεί 
να είναι αναλογικοί, ψηφιακοί ή υβριδικοί. Οι ψηφιακοί υπολογιστές, που είναι και οι πιο συνήθεις, είναι 
συσκευές που διενεργούν όλες τις ακόλουθες διαδικασίες: (1) αποθηκεύουν το πρόγραμμα ή τα 
προγράμματα επεξεργασίας και τα δεδομένα όσο ταχύτερα απαιτείται για την εκτέλεση του προγράμματος, 
(2) μπορούν να προγραμματιστούν ελεύθερα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη, (3) πραγματοποιούν 
αριθμητικούς υπολογισμούς που καθορίζονται από το χρήστη και (4) εκτελούν, χωρίς καμμία ανθρώπινη 
παρέμβαση, ένα πρόγραμμα  επεξεργασίας, το οποίο απαιτεί από τον υπολογιστή να τροποποιήσει την 
εκτέλεσή του μέσω μιας λογικής απόφασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της επεξεργασίας (δηλ. κατά τη 
διάρκεια που «τρέχει» το πρόγραμμα). Οι αναλογικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να 
προσομοιώνουν μαθηματικά υποδείγματα (μοντέλα) και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον στοιχεία 
αναλογικού ελέγχου και προγραμματισμού. 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή υπολογιστών γραφείου 
- την κατασκευή φορητών υπολογιστών (laptop) 
- την κατασκευή κεντρικών μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών (μεγάλης ισχύος) 
- την κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών χειρός (π.χ. PDA) 
- την κατασκευή οδηγών (μονάδων εγγραφής και ανάγνωσης) μαγνητικών δίσκων, οδηγών φλας (flash) και 
άλλων διατάξεων (συσκευών) αποθήκευσης  
- την κατασκευή οδηγών (μονάδων) οπτικής εγγραφής και ανάγνωσης δίσκων (π.χ. CD-RW, CD-ROM, DVD-
ROM, DVD-RW) 
- την κατασκευή εκτυπωτών 
- την κατασκευή μόνιτορ-οθονών (οργάνων ή συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης μηχανημάτων, 
παρουσίασης πληροφοριών) 
- την κατασκευή πληκτρολογίων 
- την κατασκευή όλων των τύπων χειριστηρίων: ιχνοθετών (mouse-ποντίκια), μοχλών (ράβδων) διαβίβασης 
εντολών-χειρισμού (joystick-χειριστήρια με ευκίνητη χειρολαβή κυρίως για επεμβάσεις σε γραφικά υπολογιστή) 
και σφαιριδίων καθοδήγησης «βέλους» ενεργοποίησης εντολών (trackball), καθώς και εξαρτημάτων τους 
- την κατασκευή εξειδικευμένων τερματικών (καταληκτικών διατάξεων) υπολογιστών 
- την κατασκευή υπολογιστών εξυπηρέτησης δικτύου (server) 
- την κατασκευή συσκευών σάρωσης (scanner-σκάνερ), συμπεριλαμβανομένων και των ανιχνευτών 
γραμμικού κώδικα (ραβδοώδικας-bar code) 
- την κατασκευή συσκευών ανάγνωσης ηλεκτρονικών καρτών  
- την κατασκευή κρανών εικονικής πραγματικότητας 
- την κατασκευή συσκευών προβολής (projector-προτζέκτορες) για υπολογιστές (προβολείς συσκευών 
οπτικής καταγραφής-βίντεο, βιντεοπροβολείς)   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή τερματικών (καταληκτικών διατάξεων) υπολογιστών, όπως είναι οι αυτόματες ταμειακές 
μηχανές (μηχανές αυτόματης καταμέτρησης χρημάτων - ΑΤΜ), τα τερματικά σημεία πωλήσεων (POS), τα 
οποία δε λειτουργούν μηχανικά 
- την κατασκευή πολυλειτουργικών συσκευών γραφείου (εξοπλισμός πολλών χρήσεων), οι οποίες εκτελούν 
δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες  λειτουργίες: εκτύπωση, σάρωση (σκανάρισμα), δημιουργία 
αντιγράφων (αντιγραφή), αποστολή τηλεομοιοτυπιών (fax-φαξ) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (μέσα υπολογιστών, ήχου, οπτικής καταγραφής (βίντεο) κλπ), 
βλέπε 18.20 
- η κατασκευή ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και ηλεκτρονικών συστημάτων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές και στα περιφερειακά υπολογιστών, βλέπε 26.1 
- η κατασκευή εσωτερικών/εξωτερικών μόντεμ (μονάδες περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος) 
υπολογιστών, βλέπε 26.12 
- η κατασκευή  καρτών διασύνδεσης, δομικών μονάδων (αυτοτελών τμημάτων) και συναρμολογήσεων 
(υποσυστημάτων), βλέπε 26.12 
- η κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών (πινάκων), βλέπε 26.12 
- η κατασκευή μόντεμ (μονάδες περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος), φέροντος εξοπλισμού, 
βλέπε 26.30 
- η κατασκευή ψηφιακών διακοπτών επικοινωνίας, εξοπλισμού επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. γέφυρες 
(bridge), δρομολογητές επικοινωνίας μεταξύ δικτύων (routers-ρούτερ), πύλες σύζευξης (gateways)), βλέπε 
26.30 
- η κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης, όπως οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου και 
εικόνας από CD και DVD (CD και DVD player),  βλέπε 26.40 
- η κατασκευή τηλεοπτικών μόνιτορ (οθονών οργάνων ή συστημάτων ελέγχου, παρακολούθησης 
παρουσίασης κλπ) και συσκευών οπτικής απεικόνισης (οθονών), βλέπε 26.40 
- η κατασκευή πινάκων χειρισμού (κονσόλες) για βιντεοπαιχνίδια, βλέπε 26.40 
- κατασκευή κενών οπτικών και μαγνητικών μέσων για χρήση σε υπολογιστές ή άλλες συσκευές, βλέπε 26.80 
 
26.3 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 
 
26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή εξοπλισμού τηλεφωνίας και επικοινωνίας δεδομένων, ο οποίος 
χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική μεταφορά σημάτων μέσω καλωδίων ή αέρα (εναερίως), όπως είναι οι 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και ο εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή εξοπλισμού μηχανισμών λειτουργίας (κλαδικών εντολών) κεντρικών γραφείων 
- την κατασκευή ασύρματων τηλεφώνων 
- την κατασκευή εξοπλισμού ιδιωτικών (συνδρομητικών) κέντρων ανταλλαγών ή συνδιαλέξεων (PBX-Private 
Branch eXchange)  
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- την κατασκευή εξοπλισμού τηλεφωνίας και φαξ, συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών αυτόματων 
τηλεφωνητών 
- την κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας δεδομένων, όπως γέφυρες (bridge), δρομολογητές επικοινωνίας 
μεταξύ δικτύων (routers-ρούτερ) και πύλες σύζευξης (gateways) 
- την κατασκευή κεραιών εκπομπής και λήψης σήματος 
- την κατασκευή εξοπλισμού καλωδιακής τηλεόρασης 
- την κατασκευή συσκευών τηλεειδοποίησης 
- την κατασκευή κινητών τηλεφώνων 
- την κατασκευή εξοπλισμού κινητής (φορητής) επικοινωνίας 
- την κατασκευή εξοπλισμού ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών θαλάμων (στούντιο) και εξοπλισμού 
μεταδόσεων (ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών και προγραμμάτων), συμπεριλαμβανομένων και των 
τηλεοπτικών μηχανών λήψης (καμερών) 
- την κατασκευή μόντεμ (μονάδες περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος), φέροντος εξοπλισμού 
- την κατασκευή συστημάτων συναγερμού κατά διάρρηξης και πυρκαγιάς, οι οποίοι αποστέλλουν σήματα 
σε ένα σταθμό ελέγχου 
- την κατασκευή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδοτών (πομπών)  
- την κατασκευή συσκευών επικοινωνίας που χρησιμοποιούν υπέρυθρα σήματα (π.χ. τηλεχειριστήρια) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ηλεκτρονικών συστατικών και υποσυστημάτων που χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμούς 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων  και των εσωτερικών/εξωτερικών μόντεμ (μονάδες περιφερειακού 
τηλεπικοινωνιακού συστήματος) των υπολογιστών, βλέπε 26.1 
- η κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών (πινάκων), βλέπε 26.12 
- η κατασκευή υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών, βλέπε 26.20 
- την κατασκευή ηχητικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης , βλέπε 26.40 
- την κατασκευή συσκευών GPS (Global Positioning System- παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης), βλέπε 
26.51 
- την κατασκευή ηλεκτρονικών πινάκων γηπέδων, βλέπε 27.90  
- την κατασκευή φωτεινών σηματοδοτών, βλέπε 27.90 
 
26.4 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 
 
26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτρονικού ηχητικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού για οικιακή 
αναψυχή, μηχανοκίνητα οχήματα, συστήματα που απευθύνονται σε κοινό και ενίσχυση μουσικών οργάνων. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή συσκευών μαγνητοσκόπησης (Video Cassette Recorder (VCR)-συσκευή εγγραφής 
τηλεοπτικών κασετών-βίντεο) και εξοπλισμού αναπαραγωγής οπτικών καταγραφών  
- την κατασκευή τηλεοράσεων 
- την κατασκευή τηλεοπτικών μόνιτορ (οργάνων ή συστημάτων ελέγχου, παρακολούθησης κλπ) και οθονών  
- την κατασκευή συστημάτων εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου 
- την κατασκευή στερεοφωνικού εξοπλισμού 
- την κατασκευή ραδιοφωνικών δεκτών (λήπτες ραδιοφωνικού σήματος) 
- την κατασκευή μεγαφώνων 
- την κατασκευή συσκευών μαγνητοσκόπησης (λήψη εικόνας) οικιακού τύπου (βιντεοκάμερες) 
- την κατασκευή τζουκμπόξ (αυτόματο κερματοδόχο ηλεκτρόφωνο) 
- την κατασκευή ενισχυτών για μουσικά όργανα και συστήματα που απευθύνονται σε κοινό (συστήματα 
πληροφόρησης του κοινού) 
- την κατασκευή μικροφώνων 
- την κατασκευή συσκευών αναπαραγωγής ήχου και εικόνας από σύμπυκνους δίσκους (CD player) και 
ψηφιακούς βιντεοδίσκους (DVD player) 
- την κατασκευή μηχανημάτων καραόκε (δηλαδή συσκευών λειτουργίας προγράμματος αναπαραγωγής 
ηχητικών σημάτων (π.χ. μελωδίας τραγουδιού), με το οποίο γίνεται η απαγγελία τραγουδιού από το χρήστη 
με πλέι-μπακ)  
- την κατασκευή ακουστικών κεφαλής (π.χ. ακουστικών ραδιοφώνου, στερεοφωνικού, υπολογιστών) 
- την κατασκευή πινάκων χειρισμού (κονσόλες) για βιντεοπαιχνίδια (video games) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (μέσα υπολογιστών, ήχου, οπτικής καταγραφής (βίντεο) κλπ), 
βλέπε 18.20 
- η κατασκευή εξοπλισμού περιφερειακών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και μόνιτορ-οθονών υπολογιστών, 
βλέπε 26.20 
- η κατασκευή συσκευών αυτόματων τηλεφωνητών, βλέπε 26.30 
- η κατασκευή εξοπλισμού τηλεειδοποίησης, βλέπε 26.30 
- η κατασκευή συσκευών τηλεχειρισμού (ασύρματες ή υπέρυθρες), βλέπε 26.30 
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επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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- η κατασκευή εξοπλισμού θαλάμων (στούντιο) μεταδόσεων (ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών και 
προγραμμάτων), όπως είναι ο εξοπλισμός αναπαραγωγής, οι κεραίες εκπομπής και λήψης σήματος και οι 
τηλεοπτικές μηχανές λήψης (κάμερες) εμπορικής χρήσης, βλέπε 26.30 
- η κατασκευή κεραιών, βλέπε 26.30 
- η κατασκευή ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, βλέπε 26.70  
- η κατασκευή ηλεκτρονικών παιχνιδιών με σταθερό (μη-αντικαταστάσιμο) λογισμικό, βλέπε 32.40 
 
26.5 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης, κατασκευή ρολογιών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή εξοπλισμού μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης για ποικίλους 
βιομηχανικούς και μη βιομηχανικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών μέτρησης που 
βασίζονται στη μέτρηση του χρόνου, όπως είναι τα κάθε είδους ρολόγια (χειρός, επιτραπέζια κλπ) και 
συναφείς συσκευές. 
  
26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή συστημάτων και οργάνων έρευνας, ανίχνευσης, πλοήγησης, 
καθοδήγησης, αεροπλοΐας και ναυσιπλοΐας, (την κατασκευή) αυτόματων ελέγχων και ρυθμιστών 
(θερμοστατών) για εφαρμογές όπως η θέρμανση, ο κλιματισμός, η ψύξη, καθώς και για συσκευές, (την 
κατασκευή) οργάνων και συσκευών μέτρησης, απεικόνισης, ένδειξης, εγγραφής, μετάδοσης και ελέγχου της 
θερμοκρασίας, της υγρασίας, της πίεσης, του κενού, της ανάφλεξης, της ροής, της στάθμης, του ιξώδους 
(της εσωτερικής τριβής), της πυκνότητας, της οξύτητας, της συγκέντρωσης και της εναλλαγής, (την 
κατασκευή) οργάνων αθροιστικής μέτρησης (π.χ. καταχωρητές) ρευστών και συσκευών απαρίθμησης, (την 
κατασκευή) οργάνων μέτρησης και ελέγχου των χαρακτηριστικών του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρικών 
ενδείξεων, (την κατασκευή) οργάνων και συστημάτων επιστημονικών οργάνων  για την ανάλυση, σε 
εργαστήρια, δειγμάτων στερεών, υγρών ή αέριων ή σύνθετων υλικών για τη χημική ή φυσική σύνθεση ή 
συγκέντρωση, (την κατασκευή) άλλων οργάνων μετρήσεων και δοκιμών  και των μερών (τμημάτων) αυτών. 
 
Η  κατασκευή μη ηλεκτρικού εξοπλισμού μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης (εξαιρουμένων των απλών 
μηχανικών εργαλείων) περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή οργάνων των κινητήρων αεροσκαφών 
- την κατασκευή εξοπλισμού ελέγχων των εκπομπών των οχημάτων με κινητήρα 
- την κατασκευή μετεωρολογικών οργάνων 
- την κατασκευή  εξοπλισμού ελέγχου και επιθεώρησης (επίβλεψης) της φυσικής ιδιοκτησίας  
- την κατασκευή μηχανών πολυγράφων 
- την κατασκευή οργάνων ανίχνευσης και παρακολούθησης της ακτινοβολίας  
- την κατασκευή τοπογραφικών οργάνων (οργάνων γεωδαισίας) 
- την κατασκευή  θερμομέτρων από ρευστό-σε-γυαλί και διμεταλλικού τύπου (εκτός των ιατρικών 
θερμομέτρων) 
- την κατασκευή οργάνων μέτρησης της υγρασίας 
- την κατασκευή οργάνων ελέγχου των υδρονικών ορίων (ορίων κυκλοφορούντων υγρών)  
- την κατασκευή οργάνων ελέγχου πύρωσης και καυστήρων 
- την κατασκευή φασματομέτρων 
- την κατασκευή μετρητών που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα (μετρητές αερίου)  
- την κατασκευή μετρητών κατανάλωσης (π.χ. νερού, καυσίμων, ηλεκτρισμού) 
- την κατασκευή μετρητών ροής και συσκευών απαρίθμησης  
- την κατασκευή μετρητών καταγραφής στοιχείων (απαριθμητές) 
- την κατασκευή ανιχνευτών ορυκτών, γεννητριών παλμών (σήματος), ανιχνευτών μετάλλων 
- την κατασκευή εξοπλισμού έρευνας, ανίχνευσης, πλοήγησης, αεροπλοΐας και ναυσιπλοΐας, 
συμπεριλαμβανομένων και των μηχανημάτων ανίχνευσης υποβρύχιων ήχων (πλωτήρες ανίχνευση ήχων) 
- την κατασκευή εξοπλισμού ραντάρ 
- την κατασκευή συσκευών GPS (Global Positioning System- παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης) 
- την κατασκευή μηχανημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου και αυτόματου ελέγχου (ρυθμιστές) για ηλεκτρικές 
συσκευές  
- την κατασκευή εξοπλισμού απαρίθμησης και καταγραφής (π.χ. καταγραφείς πτήσεων) 
- την κατασκευή ανιχνευτών κίνησης  
- την κατασκευή ραδιοεντοπιστών-ραντάρ (radar-RAdio Detection And Ranging) 
- την κατασκευή εργαστηριακών οργάνων αναλύσεων (π.χ. εξοπλισμός ανάλυσης αίματος) 
- την κατασκευή εργαστηριακών διαβαθμισμένων κανόνων (κλίμακες ενδείξεων οργάνων), ζυγών ακριβείας, 
επωαστικών μηχανών (εκκολαπτηρίων) και διαφόρων εργαστηριακών συσκευών για μετρήσεις, δοκιμές κλπ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή συσκευών αυτόματων τηλεφωνητών, βλέπε 26.30 
- η κατασκευή εξοπλισμού παραγωγής ακτινοβολίας, βλέπε 26.60 
- η κατασκευή συσκευών οπτικού εντοπισμού, βλέπε 26.70 
- η κατασκευή μηχανημάτων υπαγόρευσης, βλέπε 28.23 
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- η κατασκευή συσκευών ζύγισης (εκτός των εργαστηριακών ζυγών ακριβείας), οργάνων μέτρησης της 
στάθμης, ταινιών μέτρησης (μετροταινιών) κλπ, βλέπε 28.29 
- η κατασκευή ιατρικών θερμομέτρων, βλέπε 32.50 
- η εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου της βιομηχανικής διαδικασίας (έλεγχος των μεθόδων της βιομηχανικής 
παραγωγής), βλέπε 33.20 
- η κατασκευή απλών μηχανικών εργαλείων μέτρησης (π.χ. μεζούρες, παχύμετρα (καλίμπρα-διαβήτης 
εσωτερικών διαμετρημάτων)), βλέπε την τάξη της μεταποίησης, ανάλογα με το βασικό υλικό κατασκευής 
τους 
 
26.52 Κατασκευή ρολογιών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή ρολογιών κάθε είδους (χειρός, τοίχου, επιτραπέζια κλπ)  και την 
κατασκευή μηχανισμών που βασίζονται στη μέτρηση του χρόνου (ωρολογιακοί μηχανισμοί), καθώς και των 
μερών αυτών. 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ρολογιών κάθε είδους (χειρός, τοίχου, επιτραπέζια κλπ), συμπεριλαμβανομένων και των 
ρολογιών για πίνακες οργάνων 
- την κατασκευή περιβλημάτων (κάσες) ρολογιών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των 
περιβλημάτων από πολύτιμα μέταλλα 
- την κατασκευή εξοπλισμού καταγραφής του χρόνου (χρονόμετρα) και συσκευών μέτρησης, καταγραφής ή 
με άλλο τρόπο ένδειξης των χρονικών διαστημάτων, οι οποίες λειτουργούν με μηχανισμό ρολογιού ή με 
μηχανισμό συγχρονισμού, όπως: 
 παρκόμετρα 
 ρολόγια μέτρησης χρόνου (χρονομετρητές για τις «κάρτες» των εργαζομένων)  
 μηχανήματα εκτύπωσης («σφραγίδας») ώρας/ημερομηνίας 
 ωρολογιακοί μηχανισμοί παραγωγής 

- την κατασκευή χρονοδιακοπτών και άλλων χρονοδιατάξεων, οι οποίες λειτουργούν με μηχανισμό ρολογιού 
ή με μηχανισμό συγχρονισμού, όπως: 
 κλειδαριές με χρονοδιακόπτη 

- την κατασκευή εξαρτημάτων για ρολόγια όλων των ειδών: 
 μηχανισμοί για όλα τα είδη ρολογιών 
 ελατήρια, πολύτιμοι λίθοι, πλάκες ενδείξεων ρολογιών (καντράν), δείκτες, ελάσματα, γέφυρες 

(σύνδεσμοι, συνδετήρες) και άλλα μέρη 
 περιβλήματα (κάσες) και προστατευτικά καλύμματα (θήκες) από κάθε υλικό για όλα τα είδη ρολογιών  

 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή μη-μεταλλικών λουρακιών (μπρασελέ) για ρολόγια χειρός (π.χ. από πανί, δέρμα, πλαστικό), 
βλέπε 15.12 
- η κατασκευή λουρακιών (μπρασελέ) από πολύτιμα μέταλλα για ρολόγια χειρός, βλέπε 32.12 
- η κατασκευή λουρακιών (μπρασελέ) από μη-πολύτιμα μέταλλα για ρολόγια χειρός, βλέπε 32.13 
 
26.6 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 
 
26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή συσκευών και λυχνιών που βασίζονται στη χρήση ακτινοβολίας (π.χ. για  βιομηχανική, 
ιατροδιαγνωστική, ιατροθεραπευτική, ερευνητική, επιστημονική χρήση) 
 ακτινοβολία βήτα, γάμα, ακτίνες Χ ή άλλος εξοπλισμός ακτινοβολίας 

- την κατασκευή αξονικών (υπολογιστικών) τομογράφων ((CT-Computed Tomography: υπολογιστική 
τομογραφία), ακτινολογικά μηχανήματα τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης ειδώλων (scanner) που 
λειτουργούν με ακτινοβολία Χ) 
- την κατασκευή τομογράφων εκπομπής ποζιτρονίων ((PET-Positron Emission Tomogrphy), ακτινολογικά 
μηχανήματα τρισδιάστατης πυρηνικής απεικόνισης ειδώλων, η οποία πραγματοποιείται με ακτίνες γάμα 
μέσω εκπομπής ποζιτρονίων από ραδιενεργούς ανιχνευτές, για την παρακολούθηση της διαδρομής 
στοιχείων που εισέρχονται εντός οργανισμών) 
- την κατασκευή εξοπλισμού απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, δηλ. εξοπλισμού μαγνητικών 
τομογράφων ((MRI-Magnetic Resonance Imaging), μηχανήματα (πυρηνικής) μαγνητικής απεικόνισης 
ειδώλων, τα οποία δε βασίζονται στη χρήση ιονισμένης ακτινοβολίας, αλλά χρησιμοποιούν τις ιδιότητες 
ισχυρού μαγνητικού πεδίου για να ευθυγραμμίσουν τους πυρήνες των ατόμων του υδρογόνου στο νερό του 
σώματος) 
- την κατασκευή ιατρικού εξοπλισμού υπερήχων 
- την κατασκευή ηλεκτροκαρδιογράφων 
- την κατασκευή ηλεκτρο-ιατρικού εξοπλισμού για τεχνικές ενδοσκοπήσεων 
- την κατασκευή συσκευών ακτίνων λέιζερ για ιατρική χρήση 
- την κατασκευή βηματοδοτών 
- την κατασκευή βοηθημάτων ακοής (συσκευών διευκόλυνσης ή ενίσχυσης της ακοής) 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή εξοπλισμού ακτινοβόλησης τροφής και γάλακτος 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή κλινών τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ), βλέπε 28.99 
 
26.7 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 
 
26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή οπτικών οργάνων και φακών, όπως είναι οι διόπτρες (κυάλια), τα 
μικροσκόπια (εκτός των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων και των μικροσκοπίων πρωτονίου), τα τηλεσκόπια, τα 
πρίσματα, και οι φακοί (εκτός των φακών οράσεως), η επικάλυψη ή η στίλβωση των φακών (εκτός των 
φακών οράσεως), η συναρμολόγηση των φακών (εκτός των φακών οράσεως) και η κατασκευή 
φωτογραφικού εξοπλισμού όπως οι φωτογραφικές μηχανές και τα φωτόμετρα. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή οπτικών κατόπτρων 
- την κατασκευή εξοπλισμού οπτικής σκόπευσης (σκοπευτικές διόπτρες) όπλων 
- την κατασκευή συσκευών οπτικού εντοπισμού  
- την κατασκευή οργάνων οπτικής μεγέθυνσης (μεγεθυντικών φακών) 
- την κατασκευή οπτικών οργάνων ακριβείας για εργασίες μηχανοτεχνιτών 
- την κατασκευή συσκευών οπτικής σύγκρισης 
- την κατασκευή ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και φωτογραφικών μηχανών με φιλμ (αναλογικές 
φωτογραφικές μηχανές) 
- την κατασκευή μηχανών προβολής ταινιών (κινουμένων εικόνων) και φωτογραφικών σλάιντ 
(φωτογραφικών πλακών θετικών για προβολή) 
- την κατασκευή προβολέων διαφανειών (διασκόπια) 
- την κατασκευή οπτικών συσκευών και οργάνων μέτρησης και ελέγχου (π.χ. εξοπλισμός πυρανίχνευσης, 
φωτογραφικά φωτόμετρα, τηλέμετρα) 
- την κατασκευή φακών, οπτικών μικροσκοπίων, κυαλιών και τηλεσκοπίων 
- την κατασκευή υποσυστημάτων συσκευών λέιζερ 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή προβολέων ηλεκτρονικών υπολογιστών, βλέπε 26.20 
- η κατασκευή τηλεοπτικών μηχανών λήψης (κάμερες) και μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες)  εμπορικής 
χρήσης, βλέπε 26.30 
- η κατασκευή συσκευών μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες) οικιακού τύπου, βλέπε 26.40 
- η κατασκευή πλήρους (ολοκληρωμένου) εξοπλισμού που χρησιμοποιεί εξαρτήματα λέιζερ, βλέπε αντίστοιχη 
τάξη της μεταποίησης, σύμφωνα με τον τύπο του μηχανήματος (π.χ. ιατρικός εξοπλισμός λέιζερ, βλέπε 26.60) 
- η κατασκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, βλέπε 28.23 
- η κατασκευή οπτικών αγαθών, βλέπε 32.50 
 
26.8 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 
 
26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων εγγραφής. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κενών μαγνητικών ταινιών ήχου και εικόνας 
- την κατασκευή κενών μαγνητικών κασετών ήχου και εικόνας 
- την κατασκευή κενών δισκετών 
- την κατασκευή κενών οπτικών δίσκων (σύμπυκνοι δίσκοι CD) 
- την κατασκευή μονάδων σκληρών δίσκων  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η αναπαραγωγή εγγεγραμμένων μέσων (μέσα υπολογιστών, ήχου, εικόνας κλπ), βλέπε 18.2 
 
27   Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την κατασκευή προϊόντων που παράγουν, διανέμουν και χρησιμοποιούν 
ηλεκτρική ενέργεια. Στον κλάδο αυτό περιλαμβάνεται, επίσης, η κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού φωτισμού, 
ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης και η κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. 
 
Από τον κλάδο αυτό εξαιρείται η κατασκευή ηλεκτρονικών προϊόντων, (βλέπε κλάδο 26). 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών 
διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή μετασχηματιστών ενέργειας, διανομής και την κατασκευή ειδικών 
μετασχηματιστών, (την κατασκευή) κινητήρων, γεννητριών και συστημάτων (σετ) ηλεκτρογεννητριών με 
κινητήρα. 
 
27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή των όλων των ηλεκτρικών κινητήρων και μετασχηματιστών 
εναλλασσομένου ρεύματος (AC), συνεχούς ρεύματος (DC) και παντός ρεύματος (AC/DC). 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων (εκτός των κινητήρων εκκίνησης σε μηχανές εσωτερικής καύσης) 
- την κατασκευή μετασχηματιστών διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
- την κατασκευή μετασχηματιστών συγκόλλησης με βολταϊκό τόξο (μετασχηματιστές ηλεκτροσυγκόλλησης) 
- την κατασκευή φθοριζόντων σταθεροποιητών ηλεκτρικής έντασης (ρυθμιστές ηλεκτρικού ρεύματος) 
(δηλαδή μετασχηματιστές) 
- την κατασκευή μετασχηματιστών υποσταθμών διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
- την κατασκευή ρυθμιστών ηλεκτρικής τάσεως για τη μεταφορά και τη διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος 
- την κατασκευή γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος (εκτός των επαναφορτιζόμενων εναλλακτών (με φόρτιση 
μπαταρίας) για τις μηχανές εσωτερικής καύσης) 
- την κατασκευή συστημάτων (σετ) ηλεκτρογεννητριών με κινητήρα. (εκτός των μονάδων συστημάτων 
στροβιλοφόρων γεννητριών (γεννήτριες με τουρμπίνα)) 
- την επανατύλιξη των περιελίξεων (οπλισμού) σε εργοστασιακή βάση (σε εγκαταστάσεις εργοστασίου) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή μετασχηματιστών και διακοπτών του τύπου των ηλεκτρονικών συστατικών, βλέπε 26.11 
- η κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού συγκόλλησης εν θερμώ (με τήξη, οξυγονοκόλληση) και συγκόλλησης 
με κράματα (καλάι), βλέπε 27.90 
- η κατασκευή, από στερεά, ημιαγωγά υλικά, αναστροφέων, ανορθωτών και μετατροπέων (μεταλλακτών) 
συνεχούς-εναλλασσόμενου ρεύματος, βλέπε 27.90 
- την κατασκευή συστημάτων (σετ) στροβιλοφόρων γεννητριών (γεννήτριες με τουρμπίνα), βλέπε 28.11 
- η κατασκευή κινητήρων εκκίνησης και γεννητριών για μηχανές εσωτερικής καύσης, βλέπε 29.31 
 
27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή διακοπτών κυκλωμάτων ηλεκτρικού ρεύματος (διακόπτες ηλεκτρικής ισχύος)  
- την κατασκευή ρυθμιστών αποτροπής (καταστολέων) της απότομης αύξησης της τάσης (υπέρταση) του 
ηλεκτρικού ρεύματος (για τη διανομή του επιπέδου (του μεγέθους) της τάσης) 
- την κατασκευή πινάκων ελέγχου για τη διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος 
- την κατασκευή ηλεκτρονόμων (ρελέ, αυτόματοι διακόπτες εκκίνησης)  
- την κατασκευή αγωγών (καλωδιώσεων) για ηλεκτρικές συσκευές με πίνακα διακοπτών (πίνακας διανομής) 
- την κατασκευή ηλεκτρικών τηκτών ασφαλειών (μολυβδασφάλειες) 
- την κατασκευή εξοπλισμού ηλεκτρικών διακοπτών 
- την κατασκευή διακοπτών ηλεκτρικού ρεύματος (εκτός των διακοπτών με πλήκτρα επιλογής, των διακοπτών 
αυτόματης λειτουργίας, των ηλεκτρομαγνητικών διακοπτών και των ραγοδιακοπτών) 
- την κατασκευή συστημάτων (σετ) ηλεκτρογεννητριών με κινητήρα (κύρια διάταξη κίνησης-prime mover) 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή οργάνων περιβαλλοντικού ελέγχου, και ελέγχου των μεθόδων της  βιομηχανικής παραγωγής, 
βλέπε 26.51 
- η κατασκευή διακοπτών ηλεκτρικών κυκλωμάτων, όπως είναι οι διακόπτες με πλήκτρα επιλογής (δηλ. με 
κουμπί που πατιέται) και οι διακόπτες αυτόματης λειτουργίας, βλέπε 27.33 
 
27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
 
27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή απλών (μη-επαναφορτιζόμενων) και επαναφορτιζόμενων 
ηλεκτρικών στηλών (μπαταριών). 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτευουσών συστοιχιών (πρωτογενείς μπαταρίες) 
 ηλεκτρικά στοιχεία, τα οποία περιέχουν διοξείδιο του μαγγανίου, διοξείδιο του υδραργύρου, οξείδιο 
του αργύρου κλπ 
- την κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων αυτών: 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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 συσκευές διαχωρισμού (διαχωριστές), δοχεία μπαταρίας (υποδοχείς), καλύπτρες (καλύμματα 
κλεισίματος) 
- την κατασκευή μπαταριών  οξέων μολύβδου 
- την κατασκευή μπαταριών νικελίου-καδμίου (NiCad) 
- την κατασκευή μπαταριών μεταλλικών υδριδίων νικελίου (υδρογονούχο νικέλιο) (NiMH) 
- την κατασκευή μπαταριών λιθίου  
- την κατασκευή μπαταριών ξηρού ηλεκτρικού στοιχείου 
- την κατασκευή μπαταριών υγρού ηλεκτρικού στοιχείου 
 
27.3   Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή καλωδιακών διατάξεων που μεταφέρουν ή δεν μεταφέρουν 
ηλεκτρικό ρεύμα για τη συνδεσμολογία (καλωδίωση) ηλεκτρικών κυκλωμάτων ανεξαρτήτως υλικού. Αυτή η 
ομάδα περιλαμβάνει, επίσης, τη μόνωση των καλωδίων και την κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών. 
 
27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών για τη μεταφορά δεδομένων ή για τη ζωντανή μετάδοση εικόνων 
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή υαλωδών ινών (ίνες από γυαλί ) ή κλώνων γυμνών καλωδίων, βλέπε 23.14 
- η κατασκευή συνόλων (δέσμης, σετ) οπτικών καλωδίων ή συστημάτων με ηλεκτρικούς συνδέσμους ή 
άλλες προσαρτήσεις, βλέπε όπου βασίζεται η εφαρμογή τους, π.χ. 26.11 
 
27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:  
- την κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων, κατασκευασμένων από χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο 
 
 Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή σύρματος (εξέλαση σύρματος, συρματοποίηση), βλέπε 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45 
- η κατασκευή καλωδίων υπολογιστών, καλωδίων εκτυπωτών, καλωδίων USB (USB- σειριακή αρτηρία 
καθολικής χρήσης που επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικών περιφερειακών σε Η/Υ) και παρόμοιων συνόλων 
(σετ) ή συστημάτων καλωδίων, βλέπε 26.11 
- η κατασκευή συνόλων (σετ) ηλεκτρικών αγωγών με μονωμένα καλώδια και συνδέσμους, βλέπε 27.90 
- η κατασκευή δέσμης (σετ) καλωδίων, εξαρτήσεων καλωδίων και παρόμοιων συνόλων (σετ) καλωδίων ή 
συστημάτων για αυτοκινούμενες εφαρμογές (αυτοκίνητα), βλέπε 29.31 
 
27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή καλωδιακών διατάξεων, που μεταφέρουν ή δεν μεταφέρουν 
ηλεκτρικό ρεύμα για ηλεκτρικά κυκλώματα, ανεξαρτήτως υλικού.  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ζυγών πινάκων διανομής (μεταλλικές ράβδοι που μεταφέρουν ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα ή 
αποτελούν κοινή σύνδεση μεταξύ διαφόρων κυκλωμάτων), ηλεκτρικών αγωγών (εκτός αυτών του τύπου των 
μηχανισμών παρεμβολής) 
- την κατασκευή διακοπτών σφαλμάτων γείωσης κυκλωμάτων 
- την κατασκευή υποδοχών για λάμπες (ντουί) 
- την κατασκευή απαγωγέων φωτός (αλεξικέραυνα) και πηνίων (περιελίξεων)  
- την κατασκευή διακοπτών ηλεκτρικών καλωδιώσεων (π.χ. διακόπτες με κουμπί που πιέζεται, διακόπτες με 
πλήκτρα επιλογής, διακόπτες αυτόματης λειτουργίας, ραγοδιακόπτες) 
- την κατασκευή εξόδων ηλεκτρικού ρεύματος (παροχές) και ρευματοδοτών (πρίζες) 
- την κατασκευή κιβωτίων ηλεκτρικών καλωδιώσεων (π.χ. για ενώσεις (συνδέσεις), παροχές ή κιβώτια 
διακοπτών) 
- την κατασκευή σωληνώσεων ηλεκτρικών καλωδίων και εξαρτημάτων 
- την κατασκευή σιδηρών στύλων (πύργοι, πυλώνες) και εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος  
- την κατασκευή πλαστικών καλωδιακών διατάξεων που δεν είναι φορείς ηλεκτρικού ρεύματος, 
συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών κιβωτίων συνδέσεων (ενώσεων), των εμπρόσθιων καλυμμάτων 
(προσόψεις) των ηλεκτρικών πλακών, των πλαστικών εξαρτημάτων (σύνδεσμοι, ρακόρ) των στύλων 
εναέριων ηλεκτροφόρων γραμμών και των καλυμμάτων (προσόψεις) των διακοπτών.     
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή κεραμικών μονωτών, βλέπε 23.43 
- η κατασκευή συνδέσμων, ρευματοδοτών (πρίζες) και διακοπτών, του τύπου των ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων, βλέπε 26.12 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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27.4 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 
 
27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων (γλόμπων) και λυχνιών, και μερών και 
συστατικών αυτών (εκτός των γυάλινων σκελετών (κενό γυαλί) που προορίζονται για τους ηλεκτρικούς 
λαμπτήρες), ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού και εξαρτήματα εγκαταστάσεων φωτισμού (εκτός των 
καλωδιώσεων μετάδοσης του ηλεκτρικού ρεύματος) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή λαμπτήρων εκκένωσης (εκφόρτισης), πυράκτωσης, φθορισμού, υπεριώδους ακτινοβολίας, 
υπέρυθρης ακτινοβολίας κλπ, εγκαταστάσεων φωτισμού και λυχνιών 
- την κατασκευή εγκαταστάσεων φωτισμού οροφής 
- την κατασκευή πολυελαίων (πολύφωτα) 
- την κατασκευή επιτραπέζιων λαμπών (δηλαδή συσκευές φωτισμού) 
- την κατασκευή συστοιχιών (σετ) φωτισμού για τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα 
- την κατασκευή ηλεκτρικών (διακοσμητικών) κορμών δένδρων (κούτσουρα) για το τζάκι 
- την κατασκευή ηλεκτρικών φανών (φανοί με αναλαμπές-φλας) 
- την κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων για έντομα 
- την κατασκευή φαναριών (δηλαδή φανάρια καρβιδίου, ηλεκτρικά, με υγραέριο, με πετρέλαιο, κηροζίνη) 
- την κατασκευή σημειακών φωτεινών προβολέων (σποτ)  
- την κατασκευή εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού (εκτός των σηματοδοτών οδικής κυκλοφορίας) 
- την κατασκευή φωτιστικού εξοπλισμού για τον εξοπλισμό μεταφορικών μέσων (π.χ. για μηχανοκίνητα 
οχήματα, αεροσκάφη, σκάφη) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή μη-ηλεκτρικού φωτιστικού εξοπλισμού  
 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή γυαλικών και γυάλινων μερών εγκαταστάσεων φωτισμού, βλέπε 23.19 
- η κατασκευή καλωδιακών διατάξεων ηλεκτρικού ρεύματος για εγκαταστάσεις φωτισμού, βλέπε 27.33 
- η κατασκευή ανεμιστήρων οροφής ή ανεμιστήρων λουτρών με ενσωματωμένες εγκαταστάσεις φωτισμού, 
βλέπε 27.51 
- η κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σήμανσης, όπως είναι τα φώτα οδικής κυκλοφορίας και ο εξοπλισμός 
σηματοδότησης για τους πεζούς, βλέπε 27.90 
- η κατασκευή ηλεκτρικών πινακίδων, βλέπε 27.90 
 
27.5 Κατασκευή οικιακών συσκευών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή μικρών ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρικών κουζινικών, 
ανεμιστήρων οικιακού τύπου, σκουπών οικιακού τύπου, ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης δαπέδων 
(παρκετέζες) οικιακού τύπου, κουζινών οικιακού τύπου, εξοπλισμού πλυντηρίων ρούχων οικιακού τύπου, 
ψυγείων οικιακού τύπου, κατακόρυφων καταψυκτών και καταψυκτών σε μορφή κιβωτίου-κασέλας 
(καταψύκτες χαμηλού τύπου), και άλλες ηλεκτρικές και μη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, όπως είναι τα 
πλυντήρια πιάτων, οι συσκευές θέρμανσης νερού (βραστήρες) και οι μονάδες διάθεσης των απορριμμάτων 
(σκουπιδοφάγοι). Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή συσκευών που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, με 
αέριο ή με άλλου είδους καύσιμα (από άλλους πόρους). 
 
27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή οικιακών ηλεκτρικών συσκευών: 
 ψυγεία 
 καταψύκτες 
 πλυντήρια πιάτων 
 πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων 
 ηλεκτρικές σκούπες 
 συσκευές στίλβωσης δαπέδων (παρκετέζες) 
 συσκευές κονιορτοποίησης απορριμμάτων (σκουπιδοφάγοι) 
 συσκευές άλεσης, ανάμιξης (μπλέντερ), σύνθλιψης (στίφτες) τροφίμων 
 συσκευές για άνοιγμα κονσερβών 
 ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές 
προσωπικής περιποίησης 
 ακονιστικές συσκευές για μαχαίρια 
 απορροφητήρες κουζίνας με εξαερισμό ή ανακύκλωση του αέρα 

- την κατασκευή οικιακών ηλεκτροθερμικών συσκευών: 
 ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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 ηλεκτρικές κουβέρτες 
 ηλεκτρικοί στεγνωτήρες μαλλιών (πιστολάκια), ηλεκτρικές χτένες, ηλεκτρικές βούρτσες, ηλεκτρικές 
συσκευές για το κατσάρωμα των μαλλιών (σίδερο για μπούκλες) 
 ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος 
 θερμάστρες και οικιακού τύπου ανεμιστήρες, φορητοί 
 ηλεκτρικοί φούρνοι       
 φούρνοι μικροκυμάτων 
 κουζίνες, ηλεκτρικά μάτια 
 φρυγανιέρες 
 ηλεκτρικές καφετιέρες ή τσαγιέρες 
 τηγάνια, ψηστιέρες (τοστιέρες), σχάρες μαγειρέματος (γκριλιέρες), απορροφητήρες 
 ηλεκτρικές θερμαντικές αντιστάσεις κλπ 

 
Από την τάξη αυτή εξαιρείται: 
- η κατασκευή ψυγείων και καταψυκτών εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης, κλιματιστικών συσκευών 
δωματίου, ανεμιστήρων υπερώων (παταριών), μόνιμα εγκατεστημένων θερμαστρών, ανεμιστήρων και 
ανεμιστήρων εξαερισμού εμπορικής χρήσης, εξοπλισμού κουζίνας εμπορικού τύπου, εξοπλισμού 
στεγνοκαθαριστηρίων (εξοπλισμός πλυντηρίων ρούχων, στεγνού καθαρίσματος και πρεσσαρίσματος-
σιδερώματος με πρέσσα ατμού) εμπορικού τύπου, εμπορικών, βιομηχανικών και εγκατεστημένων 
συστημάτων ηλεκτρικής αναρρόφησης σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), βλέπε κλάδο 28 
- η κατασκευή ραπτομηχανών οικιακού τύπου, βλέπε 28.94 
- η εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων συσκευών αναρρόφησης σκόνης (κεντρικό σύστημα καθαρισμού), 
βλέπε 43.29   
 
27.52 Κατασκευή μη-ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή οικιακού, μη ηλεκτρικού εξοπλισμού κουζίνας και θέρμανσης: 
 μη ηλεκτρικές θερμάστρες, κουζίνες μαγειρέματος, σχάρες, εστίες, υδροθερμαντήρες, συσκευές 
μαγειρικής και συσκευές διατήρησης του φαγητού ζεστού  
 
27.9 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 
 
27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή ποικίλλων ειδών ηλεκτρικού εξοπλισμού .εκτός από τις μηχανές, τις 
γεννήτριες, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές,τα καλώδια και τις καλωδιακές διατάξεις, τον εξοπλισμό 
φωτισμού ή τις οικιακές συσκευές. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή φορτιστών μπαταριών, χωρίς λυχνίες  
- την κατασκευή ηλεκτρικών εξαρτημάτων ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας, 
- την κατασκευή ηλεκτρικών κουδουνιών 
- την κατασκευή μπαλλαντεζών φτιαγμένες από αγορασμένα μονωμένα καλώδια 
- την κατασκευή υπερηχητικών μηχανών καθαρισμού(εξαιρούνται οι εργαστηριακές και οδοντικές) 
- την κατασκευή  εναλλακτών συνεχούς-εναλλασσομένου ρεύματος χωρίς λυχνίες, ανορθωτικών συσκευών, 
καύσιμων ηλεκτρικών στοιχείων, ρυθμισμένων ή αρρύθμιστων παροχών ρεύματος 
- την κατασκευή αδιάκοπων παροχών ρεύματος (UPS) 
- την κατασκευή καταστολέων ξαφνικά ανερχόμενης τάσης (εκτός της τάσης επιπέδων διανομής) 
- την κατασκευή προσαρμογέων καλωδίων ρεύματος,καλωδίων με προέκταση, και άλλων σετ από 
μονωμένα καλώδια και ζεύγματα 
- την κατασκευή ηλεκτροδίων από άνθρακα ή γραφίτη, επαφών, και άλλων προϊόντων από ηλεκτρικό 
άνθρακα και γραφίτη 
- την κατασκευή μορίων επιταχυντών 
- την κατασκευή ηλεκτρικών πυκνωτών, αντιστάσεων, συμπυκνωτών, και παρόμοιων επιταχυντών 
- την κατασκευή ηλεκτρομαγνητών 
- την κατασκευή σειρηνών 
- την κατασκευή ηλεκτρονικών πινάκων σκορ γηπέδου 
- την κατασκευή ηλεκτρικών πινακίδων 
- την κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης όπως είναι οι φωτεινοί σηματαδότες και ο 
εξοπλισμός σηματοδότησης για τους πεζούς 
- την κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών (εξαιρούνται αυτοί από γυαλί ή πορσελάνη), σωληνώσεων ηλεκτρικών 
καλωδίων και εξαρτημάτων, από κοινό μέταλλο 
- την κατασκευή συναρμολογούμενου και στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
στρατιωτικών χειροπέδων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παραγωγή πορσελάνινων ηλεκτρικών μονωτών, βλέπε 23.43 
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- η παραγωγή ινών και προϊόντων από άνθρακα και γραφίτη (εξαιρούνται τα ηλεκτρόδια και οι ηλεκτρικές 
συσκευές), βλέπε 23.99 
- η κατασκευή ηλεκτρονικών ανορθωτών ρεύματος τύπου συστατικών, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
ρύθμισης της τάσης, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μετατροπής ισχύος, ηλεκτρονικών πυκνωτών, 
ηλεκτρονικών αντιστάσεων, και παρόμοιων διατάξεων, βλέπε 26.11 
- η κατασκευή μετασχηματιστών, μηχανών, γεννητριών, εργαλείων με διακόπτες, ρελέ και βιομηχανικών 
συστημάτων ελέγχου, βλέπε 27.1 
- η κατασκευή μπαταριών, βλέπε 27.20 
- η κατασκευή καλωδίων επικοινωνίας και ενέργειας, καλωδιακών διατάξεων που είναι ή δεν είναι φορείς 
ηλεκτρικού ρεύματος, βλέπε 27.3 
- η κατασκευή εξοπλισμού φωτισμού, βλέπε 27.40 
- η κατασκευή συσκευών οικιακού τύπου, βλέπε 27.5 
- η κατασκευή μη-ηλεκτρικού συναρμολογούμενου και στρατιωτικού εξοπλισμού, βλέπε 28.29 
- η κατασκευή φλαντζών από άνθρακα ή γραφίτη, βλέπε 28.29 
- η κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού μηχανοκίνητων οχημάτων όπως είναι οι γεννήτριες, οι εναλλακτήρες, 
τα μπουζιά, οι καλωδιώσεις ανάμματος μηχανής έτοιμες για σύνδεση, τα ηλεκτρικά παράθυρα και τα 
συστήματα θυρών, οι ρυθμιστές τάσης, βλέπε 29.31  
 
 
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού τα οποία δρουν ανεξάρτητα σε 
υλικά ,είτε μηχανικά είτε θερμικά, ή διενεργούν λειτουργίες σε υλικά (όπως είναι ο χειρισμός, ο ψεκασμός, το 
ζύγισμα ή η συσκευασία), συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών συστατικών τους ,τα οποία παράγουν και 
παρέχουν ισχύ, και όλων των ειδικά κατασκευασμένων πρωτογενών τμημάτων τους. Αυτός ο κλάδος 
περιλαμβάνει σταθερά και κινητά  εξαρτήματα ή εξαρτήματα χειρός, ανεξάρτητα από το εάν είναι 
σχεδιασμένα για βιομηχανική, οικοδομική , αγροτική ή οικιακή χρήση ή για την εφαρμογή της επιστήμης των 
πολιτικών μηχανικών.(civil engineering) Η κατασκευή ειδικού εξοπλισμού για την μεταφορά επιβατών ή 
φορτίου μέσα σε οριοθετημένα κτίρια ανήκει επίσης σε αυτό τον κλάδο. 
 
Αυτός ο κλάδος διαχωρίζει την κατασκευή μηχανημάτων για συγκεκριμένο σκοπό, με άλλα λόγια  των 
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μία βιομηχανία της NACE ή σε μία μικρή δέσμη 
ομοειδών βιομηχανιών της NACE, από την κατασκευή μηχανημάτων για γενικότερες χρήσεις, με άλλα λόγια 
μηχανήματα τα  οποία χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών της NACE. 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή μηχανημάτων για άλλη ειδική χρήση, που δεν 
καλύπτονται από κάποια άλλη ταξινόμηση, είτε χρησιμοποιούνται σε μία διαδικασία παραγωγής όπως είναι 
ο εξοπλισμός εκθεσιακού χώρου ψυχαγωγίας, ο εξοπλισμός αυτόματης αλέας μπόουλινγκ, κ.λ.π. είτε όχι. 
 
Η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων για γενικές χρήσεις (κλάδος 25),  συσχετισμένων με αυτά εξαρτήματων 
ελέγχου,  εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών,  εξοπλισμού μετρήσεων και δοκιμών,  συσκευών ελέγχου 
και διανομής ηλεκτρισμού  (κλάδοι 26 και 27) και μηχανοκίνητων οχημάτων γενικής χρήσης (κλάδοι 29 και 30) 
εξαιρείται. 
 
28.1 Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης 
28.11 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και 
δικύκλων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή εμβολοφόρων κινητήρων , εσωτερικής καύσης,με εξαίρεση τους κινητήρες προώθησης 
μηχανοκίνητων οχημάτων, αεροσκαφών και μοτοσικλετών: 
• θαλάσσιοι κινητήρες 
• κινητήρες σιδηροδρομικών γραμμών 
- την κατασκευή πιστονιών ,δακτυλίων πιστονιών, εξαερωτήρων και συναφών ειδών, για όλους τους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης, πετρελαιοκινητήρων, κ.λ.π. 
- την κατασκευή βαλβίδων εισαγωγής και βαλβίδων εξαγωγής για κινητήρες εσωτερικής καύσης 
- την κατασκευή στροβίλων και ως εκ τούτου και των τμημάτων τους: 
• διάφοροι ατμοστρόβιλοι 
• υδροστρόβιλοι, υδροτροχοί και ως εκ τούτου και οι ρυθμιστές τους 
• ανεμοστρόβιλοι 
• αεροστρόβιλοι, εξαιρούνται οι στροβιλοκινητήρες και οι ελικοστροβιλοκινητήρες για την προώθηση 
των αεροσκαφών 
- την κατασκευή σετ τουρμπίνων με θερμαντήρες 
- την κατασκευή σετ τουρμπινογεννητριών 
- την κατασκευή μηχανών για βιομηχανική εφαρμογή 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή ηλεκτρικών γεννητριών (εκτός των σετ τουρμπινογεννητριών), βλέπε 27.11 
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- η κατασκευή σετ  γεννητριών πρωτογενούς κίνησης  (prime mover generator sets)  (εκτός των σετ 
τουρμπινοκίνητων γεννητριών), βλέπε 27.11    
- η κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συστατικών για κινητήρες εσωτερικής καύσης, βλέπε 29.31 
- η κατασκευή κινητήρων προώθησης για μηχανοκίνητα οχήματα, αεροσκάφη ή μοτοσικλέτες, βλέπε 29.10, 
30.30, 30.91 
- η κατασκευή στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβίλοκινητήρων, βλέπε 30.30 
 
28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή υδραυλικών και λειτουργούντων με πεπιεσμένο αέρα συστατικών (συμπεριλαμβανομένων 
των υδραυλικών αντλίων, των υδραυλικών κινητήρων, των  υδραυλικών κυλίνδρων και των κυλίνδρων που 
λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα, των υδραυλικών βαλβίδων και των βαλβίδων που λειτουργούν με 
πεπιεσμένο αέρα, των υδραυλικών μανικών και εξαρτημάτων , και μανικών και εξαρτημάτων που 
λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα). 
- την κατασκευή εξοπλισμού παρασκευής αέρα για χρήση στα συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο 
αέρα 
- την κατασκευή συστημάτων με ρευστοδυναμική κίνηση 
- την κατασκευή υδραυλικού εξοπλισμού μετάδοσης κίνησης 
- την κατασκευή εξοπλισμού υδροστατικής μετάδοσης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή κομπρεσέρ, βλέπε 28.13 
- η κατασκευή αντλίων για μη-υδραυλικές εφαρμογές, βλέπε 28.13 
- η κατασκευή βαλβίδων  για εφαρμογές χωρίς ρευστοδυναμική κίνηση, βλέπε 28.14 
- η κατασκευή εξοπλισμού μηχανικής μετάδοσης κίνησης, βλέπε 28.15 
 
28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή άλλων αεροσυμπιεστών 
- την κατασκευή αντλιών για υγρά, είτε είναι εφοδιασμένα με μετρητή είτε δεν είναι 
- την κατασκευή αντλιών σχεδιασμένων για  προσαρμογή σε κινητήρες εσωτερικής καύσης:αντλίες 
πετρελαίου, νερού και καυσίμων, για μηχανοκίνητα οχήματα κ.λ.π. 
 
Αυτή η κατηγορία τάξη επίσης: 
- την κατασκευή χειραντλιών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η κατασκευή υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, βλέπε 28.12 
 
28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή  βιομηχανικών κρουνών και βαλβίδων, συμπεριλαμβανομένων των  βαλβίδων ρυθμίσεως 
και των κρουνών εισροής 
- την κατασκευή κρουνών και βαλβίδων ειδών υγιεινής 
- την κατασκευή κρουνών και βαλβίδων θέρμανσης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή βαλβίδων από μη σκληρυμένο βουλκανισμένο ελαστικό, από γυαλί ή από κεραμικά υλικά, 
βλέπε 22.19, 23.19 ή 23.44 
- η κατασκευή βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής κινητήρων εσωτερικής καύσης, βλέπε 28.11 
- η κατασκευή υδραυλικών βαλβίδων και βαλβίδων που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και εξοπλισμού 
παρασκευής  αέρα για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα, βλέπε 28.12 
 
28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και 
μετάδοσης κίνησης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ρουλεμάν και κυλινδρικών τριβέων και ως εκ τούτου και των τμημάτων τους 
- την κατασκευή εξοπλισμού μηχανικής μετάδοσης της ισχύος: 
• αξόνων για τη μετάδοση της κίνησης και στροφάλων: εκκεντροφόρων αξόνων, στροφαλοφόρων 
αξόνων, στροφάλων, κ.λ.π. 
• περιβλημάτων εδράνων και χιτωνίων τριβέων 
- την κατασκευή γραναζιών, διατάξεων γραναζιών και κιβωτίων ταχυτήτων και άλλων συστημάτων αλλαγής 
ταχυτήτων 
- την κατασκευή συμπλεκτών και συνδέσμων αξόνων 
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- την κατασκευή σφονδύλων (flywheel) και τροχαλιών 
- την κατασκευή αλυσίδων με κρίκους 
- την κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής μετάδοσης της ισχύος 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή άλλων αλυσίδων, βλέπε 25.93 
- η κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής μετάδοσης της κίνησης, βλέπε 28.12 
-η κατασκευή εξοπλισμού υδροστατικής μετάδοσης, βλέπε 28.12  
-  η κατασκευή (ηλεκτρομαγνητικών) συμπλεκτών, βλέπε 29.31 
- η κατασκευή υπο-συναρμολογούμενων εξαρτημάτων εξοπλισμού υδραυλικής μετάδοσης της ισχύος που 
είναι αναγνωρίσιμα ως τμήματα οχημάτων ή αεροσκαφών, βλέπε κλάδους 29 και 30 
 
28.2 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 
 
28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ηλεκτρικών ή άλλων βιομηχανικών και εργαστηριακών κλιβάνων και φούρνων, 
συμπεριλαμβανομένων και των αποτεφρωτών 
- την κατασκευή καυστήρων 
- την κατασκευή μόνιμα εγκατεστημένων ηλεκτρικών θερμαστρών, ηλεκτρικά θερμαινόμενων πισίνων 
- την κατασκευή μόνιμα εγκατεστημένου μη-ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης, όπως είναι η θέρμανση από 
την ηλιακή ενέργεια, η θέρμανση με ατμό, η θέρμανση με πετρέλαιο και παρόμοιοι καυστήρες και εξοπλισμοί 
θέρμανσης 
- την κατασκευή οικιακού τύπου καυστήρων (ηλεκτροδυναμικοί καυστήρες αέρος, αντλίες θερμότητας, 
κ.λ.π.) , μη ηλεκτροδυναμικών οικιακών καυστήρων αέρος 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή μηχανικών θερμαστρών, σχαρών, συσκευών αππομάκρυνσης τέφρας, κ.λ.π. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή οικιακών φούρνων, βλέπε 27.51 
- η κατασκευή γεωργικών συσκευών ξήρανσης, βλέπε 28.93 
- η κατασκευή φούρνων αρτοποιίας, βλέπε 28.93 
- η κατασκευή συσκευών ξήρανσης ξύλου, ξυλοπολτού, χαρτιού ή χαρτονιού, βλέπε 28.99 
- η κατασκευή ιατρικών, χειρουργικών και εργαστηριακών αποστειρωτήρων, βλέπε 32.50 
- η κατασκευή εργαστηριακών κλιβάνων (οδοντιατρικών), βλέπε 32.50 
 
28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή χειροκίνητων ή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή 
εκφόρτωσης φορτίων: 
• πολύσπαστων τροχαλιών με βίντσι (αναβατήρων φορτίων) , βαρούλκων, εργατών (μηχανήματα πλοίου) 
και γρύλων 
• φορτωτήρων , γερανών, κινητών πλαισιωτών ανυψωτικών μηχανημάτων, μεταφορέων σε σχήμα Π με 
εσωτερική ανύψωση κ.λ.π. 
• φορτηγών εργοταξίων εφοδιασμένων ή μη , με εξοπλισμό ανύψωσης ή διακίνησης φορτίων, 
αυτοκινούμενων ή μη, των τύπων που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια (συμπεριλαμβανομένων των 
χειραμαξών και των μικρών καροτσιών) 
• συσκευών μηχανικού χειρισμού και βιομηχανικών ρομπότ ειδικά σχεδιασμένων για ανύψωση, διακίνηση, 
φόρτωση ή εκφόρτωση φορτίων 
- την κατασκευή  ιμάντα (ταινία) μεταφοράς πραγμάτων, τελεφερίκ, κ.λ.π. 
- την κατασκευή ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων 
- την κατασκευή εξειδικευμένων εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό ανύψωσης και διακίνησης αγαθών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή βιομηχανικών ρομπότ για πολλαπλές χρήσεις, βλέπε 28.99 
- η κατασκευή αναβατορίων και ιμάντα μεταφοράς συνεχούς λειτουργίας για υπόγειες χρήσεις, βλέπε 28.92 
- η κατασκευή μηχανικών φτυαριών, εκσκαφέων και φορτωτών με φτυάρια, βλέπε 28.92 
- η κατασκευή πλωτών γερανών, γερανών σιδηροδρομικών γραμμών, γερανοφόρων φορτηγών, βλέπε 
30.11, 30.20 
- εγκατάσταση ανελκυστήρων και αναβατορίων, βλέπε 43.29 
 
 
28.23 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού) 
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Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή αριθμομηχανών 
- την κατασκευή αθροιστικών μηχανών, ταμειακών μηχανών 
- την κατασκευή υπολογιστών χειρός, ηλεκτρονικών ή μη 
- την κατασκευή ταχυδρομικών σφραγίδων, μηχανημάτων διαχείρισης της αλληλογραφίας ( μηχανές που 
γεμίζουν φακέλλους, τους σφραγίζουν και τυπώνουν διευθύνσεις, που τους ανοίγουν, τους διαλέγουν και 
τους επεξεργάζονται), μηχανήματα αντιπαραβολής κειμένων 
- την κατασκευή γραφομηχανών 
- την κατασκευή μηχανών στενογραφίας 
- την κατασκευή εξοπλισμού δεσίματος  τύπου-γραφείου (δέσιμο με πλαστικό ή με ταινία) plastic or tape 
binding 
- την κατασκευή μηχανών που γράφουν επιταγές 
- την κατασκευή μηχανών που καταμετρούν και συσκευάζουν νομίσματα 
- την κατασκευή ξυστρών για μολύβια 
- την κατασκευή συρραπτικών εργαλείων χαρτιού και εργαλείων αφαίρεσης συρραμάτων 
- την κατασκευή μηχανών καταμέτρησης ψήφων 
- την κατασκευή δοχείων για ταινίες (tape dispensers) 
- την κατασκευή διακορευτών χαρτιού 
- την κατασκευή ταμειακών μηχανών μηχανικής λειτουργίας 
- την κατασκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 
- την κατασκευή κυκλικών περιβλημάτων για toner 
- την κατασκευή μαυροπινάκων, λευκών πινάκων και πινάκων για μαρκαδόρους 
- την κατασκευή μηχανών υπαγόρευσης κειμένου 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, βλέπε 26.20 
 
28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή εργαλείων χειρός που λειτουργούν με ανεξάρτητη ηλεκτρική ή μη-ηλεκτρική μηχανή, ή με 
πεπιεσμένο αέρα, όπως: 
• κυκλικά ή παλινδρομικά δισκοπρίονα 
• τρυπάνια και κρουστικά τρυπάνια 
• χειροκίνητες σβούρες γυαλίσματος 
• καρφωτές με πεπιεσμένο αέρα 
• γυαλιστές 
• μηχανές σκαλίσματος μετάλλου 
• ακονιστές 
• συρραπτικά εργαλεία 
• μηχανήματα τοποθέτησης καβιλιών που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα 
• μηχανήματα σχεδιασμού 
• δρεπάνια και ροκάνες 
• γαλλικά κλειδιά ενσφήνωσης 
• καρφωτές που λειτουργούν με πυρίτιδα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η κατασκευή εναλλακτικών εργαλείων για τα εργαλεία χειρός, βλέπε 25.73 
- η κατασκευή συναρμολογούμενου και στρατιωτικού εξοπλισμού, βλέπε 27.90 
 
28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού ψύξης ή κατάψυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
συναρμολογούμενων τμημάτων μεγαλύτερων εξαρτημάτων 
- την κατασκευή κλιματιστικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μηχανημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων 
- την κατασκευή μη-οικιακών ανεμιστήρων 
- την κατασκευή εναλλακτήρων θερμότητας 
- την κατασκευή μηχανημάτων υγροποίησης αέρα ή αερίων 
- την κατασκευή ανεμιστήρων σοφίτας (ανεμιστήρες που τοποθετούνται στο τριγωνικό τμήμα της σκεπής, 
ανεμιστήρες οροφής κ.λ.π.) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή οικιακού εξοπλισμού ψύξης ή κατάψυξης, βλέπε 27.51 
- η κατασκευή οικιακών ανεμιστήρων, βλέπε 27.51 
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28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή συσκευών και οργάνων ζύγισης (με εξαίρεση τις ευαίσθητες εργαστηριακές ζυγαριές ): 
• ζυγαριών οικιακής χρήσης και καταστημάτων, πλαστιγγών με πλατφόρμα, πλαστιγγών συνεχούς 
ζύγισης, γεφυροπλαστιγγών, βαρών, κ.λ.π. 
- την κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών φιλτραρίσματος και καθαρισμού για υγρά 
- την κατασκευή εξοπλισμού εκτόξευσης, διασποράς ή ψεκασμού υγρών ή σκόνης όπως: 
• πιστόλια ψεκασμού, πυροσβεστήρες, μηχανήματα αμμοβολής, μηχανήματα καθαρισμού με χρήση 
ατμού κ.λ.π. 
- την κατασκευή μηχανημάτων συσκευασίας και περιτυλίγματος όπως: 
• μηχανήματα γεμίσματος, κλεισίματος, σφραγίσματος, τοποθέτησης κάψουλων σε φιάλες ή 
τοποθέτησης ετικετών, κ.λ.π. 
- την κατασκευή μηχανημάτων για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή για την προσθήκη αερίων  σε 
ποτά 
- την κατασκευή εγκαταστάσεων διύλισης ή απόσταξης για διυλιστήρια πετρελαίου, χημικές βιομηχανίες, 
βιομηχανίες ποτών, κ.λ.π. 
- την κατασκευή αεριογόνων 
- την κατασκευή κυλινδρικών (calendaring) ή άλλων ελάστρων και ως εκ τούτου των κυλίνδρων τους ( εκτός 
των μεταλλικών και των γυάλινων) 
- την κατασκευή φυγοκεντρικών μηχανών (εκτός των μηχανημάτων αποβουτύρωσης της κρέμας (cream 
separators)και των στεγνωτηρίων ρούχων) 
- την κατασκευή παρεμβυσμάτων και παρόμοιων συνδέσμων κατασκευασμένων από συνδυασμό υλικών ή 
από επιστρώσεις του ίδιου υλικού 
- την κατασκευή μηχανών αυτόματης πώλησης αγαθών 
- την κατασκευή αλφαδιών, μεζούρων και παρόμοιων εργαλείων χειρός, εργαλείων ακριβείας 
μηχανοτεχνιτών (εκτός των οπτικών) 
- την κατασκευή μη-ηλεκτρικού συναρμολογούμενου (welding)και στρατιωτικού εξοπλισμού 
- την κατασκευή «πύργων» ψύξης και παρόμοιων ειδών, για άμεση ψύξη με τη βοήθεια 
ανακυκλοφορούμενου νερού 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή ευαίσθητων (εργαστηριακού τύπου) ζυγαριών , βλέπε 26.51 
- η κατασκευή οικιακού εξοπλισμού ψύξης ή κατάψυξης, βλέπε 27.51 
- η κατασκευή οικιακών ανεμιστήρων, βλέπε 27.51 
- η κατασκευή ηλεκτρικού συναρμολογούμενου (welding)και στρατιωτικού εξοπλισμού, βλέπε 27.90 
- η κατασκευή μηχανημάτων γεωργικού ψεκασμού, βλέπε 28.30 
- η κατασκευή ελάστρων για μέταλλα ή για γυαλί και ως εκ τούτου και των κυλίνδρων τους, βλέπε 28.91, 28.99 
- η κατασκευή μηχανημάτων αποξήρανσης αγροκτημάτων, μηχανημάτων για το φιλτράρισμα ή τον 
καθαρισμό των τροφίμων, βλέπε 28.93 
- η κατασκευή μηχανημάτων αποβουτύρωσης της κρέμας,( cream separators)βλέπε 28.93 
- η κατασκευή εμπορικών στεγνωτηρίων ρούχων, βλέπε 28.94 
- η κατασκευή μηχανημάτων εκτύπωσης σε ύφασμα, βλέπε 28.94 
 
28.3 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 
 
28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ελκυστήρων (τρακτέρ)που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τη δασοκομία 
- την κατασκευή ελκυστήρων χειροδηγούμενων από πεζούς 
- την κατασκευή θεριστικών μηχανών, περιλαμβανομένων και των κουρευτικών μηχανών χόρτου 
- την κατασκευή γεωργικών ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων με διατάξεις αυτόματης 
φορτοεκφόρτωσης 
- την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων για την προετοιμασία του εδάφους, τη φύτευση ή τη λίπανση: 
• αρότρων, μηχανημάτων διασκορπισμού κοπριάς, μηχανημάτων σποράς, μηχανημάτων που 
ρίχνουν κόκκους σε σύννεφα για φύτευση,, σβαρνών, κ.λ.π. 
- την κατασκευή μηχανημάτων συγκομιδής ή αλωνίσματος: 
• θεριστικών και αλωνιστικών μηχανών, μηχανημάτων διαλογής, κ.λ.π. 
- την κατασκευή αρμεκτικών μηχανών 
- την κατασκευή μηχανημάτων ψεκασμού για γεωργική χρήση 
- την κατασκευή διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων: 
• μηχανημάτων πτηνοτροφίας, συσκευών μελισσοκομίας, εξοπλισμού για την προετοιμασία 
ζωοτροφών, κ.λ.π. 
• μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη ταξινόμηση αβγών, φρούτων, κ.λ.π. 
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Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- η κατασκευή μη-ηλεκτροκίνητων γεωργικών εργαλείων χειρός, βλέπε 25.73 
- η κατασκευή ιμάντα μεταφοράς προϊόντων για αγροτική χρήση, βλέπε 28.22 
- η κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός, βλέπε 28.24 
- η κατασκευή μηχανημάτων αποβουτύρωσης της κρέμας(cream separators), βλέπε 28.93 
- η κατασκευή μηχανημάτων για τον καθαρισμό, την διαλογή ή την ταξινόμηση των σπόρων, 
αποξηραμένων οσπριοειδών λαχανικών ή οσπριοειδών λαχανικών σε κόκκους, βλέπε 28.93 
- η κατασκευή ελκυστήρων (τρακτέρ) για ημιρυμουλκούμενα οχήματα, βλέπε 29.10 
- η κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οδικών οχημάτων, βλέπε 29.20 
 
28.4 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών  
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου, και εργαλειομηχανών 
όπως την κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία μετάλλου και άλλων υλικών (ξύλου, κόκκαλου, 
πέτρας, σκληρού ελαστικού, σκληρών πλαστικών, ψυχρού γυαλιού κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που χρησιμοποιούν δέσμη φωτός με λέιζερ, υπερηχητικά κύματα, τόξο πλάσματος, μαγνητικό παλμό κ.λ.π.  
 
28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή εργαλειομηχανών για την μεταλλουργία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
χρησιμοποιούν δέσμη φωτός με λέιζερ, υπερηχητικά κύματα, τόξο πλάσματος, μαγνητικό παλμό κ.λ.π. 
- την κατασκευή εργαλειομηχανών για τόρνευση, διάτρηση, άλεσμα, διάπλαση, σχεδίαση, τρυπάνισμα, 
λείανση, κ.λ.π. 
- την κατασκευή εργαλειομηχανών για μαρκάρισμα ή πρεσάρισμα 
- την κατασκευή πρεσών με κοπτικά εργαλεία, υδραυλικών πρεσών, υδραυλικών φρένων, σφυριών, 
μηχανημάτων παραχάραξης, κ.λ.π. 
- την κατασκευή πάγκων σχεδίασης, μηχανημάτων τοποθέτησης νημάτων σε κυλίνδρους ή μηχανημάτων 
για την κατεργασία καλωδίων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η κατασκευή εναλλακτικών εργαλείων για τα εργαλεία χειρός, βλέπε 25.73 
- η κατασκευή συναρμολογούμενου και στρατιωτικού εξοπλισμού, βλέπε 27.90 
 
28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία ξύλου, κοκκάλου,πέτρας, σκληρού ελαστικού 
(καουτσούκ), σκληρών πλαστικών, ψυχρού γυαλιού κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
χρησιμοποιούν δέσμη φωτός με λέιζερ, υπερηχητικά κύματα,τόξο πλάσματος, μαγνητικό παλμό κ.λ.π. 
- την κατασκευή διατάξεων στερέωσης των προς επεξεργασία τεμαχίων για εργαλειομηχανές 
- την κατασκευή κεφαλών διαίρεσης και άλλων ειδικών εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές 
- την κατασκευή σταθερών μηχανών για καθήλωση, στερέωση καρφιών σε σχήμα U  , κόλληση, ή 
διαφορετικά συναρμολόγηση ξύλου, φελλού, κοκκάλου, σκληρού ελαστικού ή πλαστικών κ.λ.π. 
- την κατασκευή σταθερών περιστροφικών μηχανημάτων ή περιστροφικών κρουστικών τρυπανιών, 
μηχανών γεμίσματος, καρφωτών, κοφτών μεταλλικών φύλλων κ.λ.π. 
- την κατασκευή πρεσών για την κατασκευή μορίων σανίδων και συναφών ειδών 
- την κατασκευή μηχανημάτων ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων για τα ανωτέρω εργαλεία 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή εναλλακτικών εργαλείων για τις εργαλειομηχανές (τρυπάνια, διατρητικές μηχανές, κόφτες, 
βιδολόγοι,κοπτικά εργαλεία τόρνου, εργαλεία τόρνευσης, λάμες δισκοπρίονων, μαχαίρια κοπής κ.λ.π.), βλέπε 
25.73 
- η κατασκευή ηλεκτρικών στρατιωτικών χειροπέδων και στρατιωτικών όπλων, βλέπε 27.90 
- η κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός, βλέπε 28.24 
- η κατασκευή μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε μεταλλικούς μύλους ή σε χυτήρια μετάλλων, βλέπε 
28.91 
- η κατασκευή μηχανημάτων για εξορύξεις ορυχείων και λατομείων, βλέπε 28.92 
 
28.9 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης, με άλλα λόγια μηχανημάτων για 
αποκλειστική χρήση σε κάποια βιομηχανία της NACE ή σε μία δέσμη ομοειδών βιομηχανιών της NACE. Ενώ 
τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνται σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες, όπως είναι η παραγωγή 
τροφίμων ή η παραγωγή υφασμάτων, αυτή η ομάδα περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή μηχανημάτων 
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συγκεκριμένα για άλλες ( μη- παραγωγικές βιομηχανίες), όπως είναι ο μηχανισμός εκτόξευσης αεροσκαφών 
ή ο εξοπλισμός ενός πάρκου διασκέδασης (λούνα-παρκ). 
28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού για την κατεργασία θερμών μετάλλων: 
• μεταλλακτών, τύπων χύτευσης πλινθωμάτων, κάδων χυτηρίου, μηχανημάτων χύτευσης 
- την κατασκευή μύλων με μεταλλικά έλαστρα και ελάστρων για τέτοιους μύλους 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή πάγκων σχεδίασης, βλέπε 28.41 
- η κατασκευή πλαισίων και καλουπιών χύτευσης (εκτός από τα καλούπια χύτευσης πλινθωμάτων), βλέπε 
25.73 
- η κατασκευή μηχανημάτων για την μορφοποίηση καλουπιών χυτηρίων, βλέπε 28.99 
 
28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή αναβατωρίων και μεταφορέων συνεχούς λειτουργίας για υπόγειες χρήσεις 
- την κατασκευή μηχανημάτων διάτρησης, κοπής, βαθιάς γεώτρησης φρεάτων ή διάνοιξης σηράγγων ( για 
υπόγεια ή μη υπόγεια χρήση) 
- την κατασκευή μηχανημάτων για την κατεργασία ορυκτών υλών με κοσκίνισμα, διαλογή, διαχωρισμό, 
πλύσιμο, συντριβή κ.λ.π. 
- την κατασκευή αναμικτήρων σκυροδέματος και κονιαμάτων 
- την κατασκευή χωματουργικών μηχανημάτων: 
• μπουλντοζών, μπουλντοζών με γωνιακούς κοπτήρες, ισοπεδωτών, αποξεστών, επιπεδωτών, μηχανικών 
εκσκαφέων, εκσκαφέων φορτωτών κ.λ.π. 
- την κατασκευή πασσαλομπηκτών και πασσαλοεξαγωγέων, μηχανημάτων διάστρωσης κονιάματος, 
μηχανημάτων διάστρωσης χυτασφάλτου, μηχανημάτων κατασκευής ταπήτων από σκυρόδεμα κ.λ.π. 
- την κατασκευή ερπυστριοφόρων τρακτέρ, και τρακτέρ που χρησιμοποιούνται στις δομικές κατασκευές ή 
στις  εξορύξεις 
- την κατασκευή  των κοφτερών τμημάτων των μπουλντοζών και των μπουλντοζών με γωνιακούς κοπτήρες  
- την κατασκευή ανατρεπόμενων φορτηγών εκτός δρόμου  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων, βλέπε 28.22 
- η κατασκευή άλλων τρακτέρ, βλέπε 28.30, 29.10 
- η κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία πέτρας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων για 
την κατάτμηση και τον καθαρισμό της πέτρας, βλέπε 28.49 
- η κατασκευή μπετονιέρων, βλέπε 29.10 
 
 
28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή γεωργικών συσκευών ξήρανσης 
- την κατασκευή μηχανημάτων για τη γαλακτοκομική βιομηχανία: 
• μηχανημάτων αποβουτύρωσης της κρέμας (cream separators) 
• μηχανημάτων επεξεργασίας γάλακτος (ομογενοποιητών) 
• μηχανημάτων μετατροπής του γάλακτος (κάδων επεξεργασίας βουτύρου, μηχανών επεξεργασίας και 
μορφοποίησης βουτύρου) 
• μηχανών τυροκομίας (ομογενοποιητών, μηχανημάτων μορφοποίησης πρεσών)κ.λ.π. 
- την κατασκευή μηχανημάτων για την αλευροβιομηχανία: 
• μηχανήματα τα οποία καθαρίζουν, διαλέγουν ή ταξινομούν τους σπόρους, τους κόκκους ή τα 
οσπριοειδή λαχανικά (λιχνιστές, ζώνες κοσκινίσματος, διαχωριστές, μηχανήματα ψηλάφισης των κόκκων 
κ.λ.π.) 
• μηχανήματα τα οποία παράγουν αλεύρι και φαρίνα κ.λ.π. (μύλοι άλεσης, μηχανήματα τροφοδότησης, 
κόσκινα, μηχανήματα καθαρισμού πίτουρων, μηχανημάτων ανάμιξης, μηχανημάτων αποφλοίωσης ρυζιού, 
διαχωριστών μπιζελιών) 
- την κατασκευή πιεστήρων, μηχανημάτων σύνθλιψης κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στην οινοποιία, στην 
παραγωγή μηλίτη, χυμών, φρούτων, κ.λ.π. 
- την κατασκευή μηχανημάτων για την αρτοποιία ή την παραγωγή ζυμαρικών ή παρόμοιων προϊόντων: 
• φούρνων, αναμικτών ζύμης, διαχωριστών ζύμης, μηχανημάτων μορφοποίησης, μηχανημάτων 
τεμαχισμού σε φέτες, μηχανημάτων εναπόθεσης κέικ, κ.λ.π 
- την κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού επεξεργασίας διαφόρων τροφίμων: 
• μηχανημάτων παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστικής, κακάο ή σοκολάτας, μηχανημάτων ζαχαροποιίας, 
μηχανημάτων ζυθοποιίας, μηχανημάτων επεξεργασίας κρέατος ή πουλερικών, μηχανημάτων προετοιμασίας 
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φρούτων, κελυφωτών καρπών ή λαχανικών, μηχανημάτων προετοιμασίας ψαριών, οστρακόδερμων ή 
άλλων θαλασσινών 
• μηχανημάτων για φιλτράρισμα και καθαρισμό 
• άλλων μηχανημάτων για την βιομηχανική προετοιμασία ή την παραγωγή τροφίμων ή ποτών 
- την κατασκευή μηχανημάτων εξαγωγής ή προετοιμασίας ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων 
- την κατασκευή μηχανημάτων για την προετοιμασία του καπνού και για την κατασκευή τσιγάρων ή πούρων 
ή καπνού πίπας, μάσησης ή εισπνοής 
- την κατασκευή μηχανημάτων για την προετοιμασία φαγητού για ξενοδοχεία και εστιατόρια 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή εξοπλισμού ακτινοβόλησης τροφίμων και γάλακτος, βλέπε 26.60 
- η κατασκευή μηχανημάτων συσκευασίας, περιτύλιξης και ζυγίσματος, βλέπε 28.29 
- η κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού, διαλογής ή ταξινόμησης  αυγών, φρούτων ή άλλων προϊόντων 
συγκομιδής (εκτός των σπόρων, των κόκκων ,και των ξηρών οσπριωδών λαχανικών), βλέπε 28.30 
 
28.94 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μηχανημάτων υφαντουργίας: 
• μηχανημάτων προετοιμασίας, παραγωγής, εξώθησης, επεκτατικής ολκής, ύφανσης ή κοπής τεχνητών 
ή συνθετικών κλωστοϋφαντουργικών ινών ή νημάτων 
• μηχανημάτων για την προετοιμασία κλωστοϋφαντουργικών ινών:εκκοκκιστικές μηχανές βαμβακιού, 
θραυστήρες μπαλών βαμβακιού, μηχανές ξάνσης γνάφαλων, μηχανές απλώματος βαμβακιού, μηχανές 
καθαρισμού ακατέργαστου μαλλιού, μηχανές απομάκρυνσης φυτικών υλών από το μαλλί, χτένες, μηχανές 
λαναρίσματος, μηχανές συστροφής λιναριού (προνήματος)κ.λ.π. 
• κλωστικών μηχανών 
• μηχανών για την προετοιμασία κλωστοϋφαντουργικών νημάτων:ανέμες, διάστρες και παρόμοιες 
μηχανές 
• υφαντικών μηχανών (αργαλειών), συμπεριλαμβανομένων των χειροκίνητων αργαλειών 
• πλεκτικών μηχανών 
• μηχανών για την κατασκευή διχτυών δεμένων με κόμπους, τουλιών, δαντέλας, σιριτιών κ.λ.π. 
- την κατασκευή βοηθητικών μηχανών ή εξοπλισμού για μηχανήματα κλωστοϋφαντουργίας: 
• ρατιέρων (dobbies), μηχανών ζακάρ, μηχανισμών αυτόματου σταματήματος, μηχανισμών αλλαγής 
σαϊτών, αδραχτιών και διχάλων αδραχτιών, κ.λ.π. 
- την κατασκευή μηχανημάτων εκτύπωσης σε υφάσματα 
- την κατασκευή μηχανημάτων για την επεξεργασία υφασμάτων: 
• μηχανημάτων για πλύσιμο, λεύκανση, βαφή, κολλάρισμα, φινίρισμα, επίχριση ή εμποτισμού πάνινων 
υφασμάτων 
• την κατασκευή μηχανημάτων περιτύλιξης, εκτύλιξης, διπλώματος, κοπής ή διάτρησης πάνινων 
υφασμάτων 
- την κατασκευή μηχανημάτων πλυντηρίων: 
• μηχανών σιδερώματος, συμπεριλαμβανομένων των πρεσών συμπίεσης 
• εμπορικών μηχανημάτων πλυντηρίων και στεγνωτηρίων 
• μηχανημάτων στεγνού καθαρισμού 
- την κατασκευή ραπτομηχανών, κεφαλών και βελονών ραπτομηχανών (οικιακής ή μη-οικιακής χρήσης) 
- την κατασκευή μηχανών για την παραγωγή ή το τελείωμα πιλήματος ή μη υφασμένων υφασμάτων 
- την κατασκευή μηχανών για την επεξεργασία του δέρματος: 
• μηχανημάτων για την προετοιμασία, την δέψη, ή την κατεργασία τομαριών,δερμάτων ή γουνοδερμάτων  
• μηχανημάτων για την κατασκευή ή την επισκευή υποδημάτων ή άλλων ειδών από δέρματα γενικά ή από 
γουνοδέρματα  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή καρτών από χαρτί ή χαρτόνι που χρησιμοποιούνται στις μηχανές ζακάρ, βλέπε 17.29 
- η κατασκευή οικιακών πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, βλέπε 27.51 
- η κατασκευή κυλινδρικών μηχανημάτων, βλέπε 28.29 
- η κατασκευή μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην βιβλιοδεσία, βλέπε 28.99  
 
28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτοπολτού 
- την κατασκευή μηχανημάτων για την κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 
- την κατασκευή μηχανημάτων που παράγουν χάρτινα ή χαρτονένια είδη 
 
28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
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- την κατασκευή μηχανημάτων για την κατεργασία μαλακών ελαστικών ή πλαστικών ή για την κατασκευή 
προϊόντων από αυτά τα υλικά: 
• εξωθητές, καλουπωτές, κατεργασία ελαστικών με την χρήση πεπιεσμένου αέρα, ή μηχανήματα 
αναγόμωσης και άλλα μηχανήματα για την κατεργασία ενός συγκεκριμένου ελαστικού ή πλαστικού 
προϊόντος. 
 
28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή στεγνωτήρων για ξύλο, χαρτοπολτό, χαρτί ή χαρτόνι και άλλα υλικά (εκτός γεωργικών 
προϊόντων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων) 
- την κατασκευή μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας για βοηθητικές δραστηριότητες της εκτύπωσης 
σε μία ποικιλία υλικών 
- την κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή πλακιδίων, τούβλων, μορφοποιημένων κεραμικών 
ζυμαριών, σωλήνων, ηλεκτροδίων από γραφίτη, κιμωλιών για μαυροπίνακες, καλουπιών για χυτήρια 
μετάλλων κ.λ.π. 
- την κατασκευή μηχανημάτων κατασκευής ημι-αγωγών 
- την κατασκευή βιομηχανικών ρομπότ που εκτελούν πολλαπλές αποστολές για συγκεκριμένους σκοπούς 
- την κατασκευή διαφόρων μηχανημάτων για συγκεκριμένους σκοπούς και διαφόρων εξοπλισμών: 
μηχανήματα που συναρμολογούν ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές λάμπες,αγωγούς (βαλβίδες) ή ηλεκτρικές 
λυχνίες 
• μηχανήματα παραγωγής ή θερμής κατεργασίας γυαλιού ή γυαλικών, γυάλινων ινών ή νημάτων 
• μηχανήματα ή μηχανισμοί για  ισοτοπικό διαχωρισμό  
- την κατασκευή εξοπλισμού για την ευθυγράμμιση και την ζυγοστάθμιση των ελαστικών΄εξοπλισμού 
ζυγοστάθμισης (εκτός της ζυγοστάθμισης των τροχών) 
- την κατασκευή κεντρικών συστημάτων λίπανσης 
- την κατασκευή μηχανισμών εκτόξευσης αεροσκαφών, καταπελτών μεταφορικών αεροσκαφών και 
συναφούς εξοπλισμού 
- την κατασκευή κλινών μαυρίσματος (σολάριουμ) 
- την κατασκευή εξοπλισμού αυτόματης αλέας μπόουλινγκ (π.χ μηχανήματα τοποθέτησης κορινών) 
- την κατασκευή περιστρεφόμενων εξεδρών για παιδιά, κουνιών, σκοπευτηρίων, και άλλων ειδών 
διασκέδασης σε λούνα-παρκ 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή οικιακών συσκευών, βλέπε 27.5 
- η κατασκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, βλέπε 28.23 
- η κατασκευή μηχανημάτων ή εξοπλισμού για την κατεργασία των σκληρών ελαστικών, των σκληρών 
πλαστικών ή του ψυχρού γυαλιού, βλέπε 28.49 
- την κατασκευή καλουπιών πλινθωμάτων, βλέπε 28.91 
 
 
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για την μεταφορά επιβατών ή 
φορτίου. Η κατασκευή διαφόρων τμημάτων και εξαρτημάτων, καθώς και η κατασκευή ρυμουλκούμενων 
οχημάτων και ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων περιλαμβάνεται εδώ. 
Η συντήρηση και η επισκευή των οχημάτων που κατασκευάζονται σε αυτόν τον κλάδο, κατατάσσονται στην 
τάξη 45.20 
 
29.1 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 
- την κατασκευή εμπορικών οχημάτων: 
• ημιφορτηγά, φορτηγά ,τρακτέρ εντός δρόμου για ημι-ρυμουλκούμενα οχήματα κ.λ.π. 
- την κατασκευή λεωφορείων, τρόλεϊ και πούλμαν 
- την κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων: 
- την κατασκευή πλαισίων στήριξης για μηχανοκίνητα οχήματα 
- την κατασκευή άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 
• οχημάτων χιονιού, οχημάτων γκολφ, αμφίβιων οχημάτων 
• πυροσβεστικών αντλιών, οδοκαθαριστικών οχημάτων, κινητών βιβλιοθηκών, οπλισμένων 
οχημάτων κ.λ.π. 
• μπετονιέρων 
• οχημάτων ATVs, οχημάτων κάρτινγκ και παρόμοιων συμπεριλαμβανομένων αγωνιστικών 
αυτοκινήτων 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την εργοστασιακή ανακατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών (εκτός των μηχανών εκκίνησης), βλέπε 27.11 
- η κατασκευή εξοπλισμού φωτισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, βλέπε 27.40 
- η κατασκευή πιστονιών, δακτυλίων πιστονιών και εξαερωτήρων, βλέπε 28.11     
- η κατασκευή αγροτικών τρακτέρ, βλέπε 28.30 
- η κατασκευή τρακτέρ που χρησιμοποιούνται στις δομικές κατασκευές ή στα ορυχεία, βλέπε 28.92 
- η κατασκευή ανατρεπόμενων φορτηγών εκτός δρόμου, βλέπε 28.92 
- η κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, βλέπε 29.20 
- η κατασκευή ηλεκτρικών τμημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, βλέπε 29.31 
- η κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, βλέπε 29.32 
- η κατασκευή τανκς και άλλων στρατιωτικών οχημάτων μάχης, βλέπε 30.40 
- η συντήρηση, επισκευή και μετατροπή μηχανοκίνητων οχημάτων, βλέπε 45.20 
 
29.2 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 
29.20 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή αμαξωμάτων συμπεριλαμβανομένων και των θαλάμων οδήγησης για αυτοκίνητα οχήματα 
- την κατασκευή κάθε είδους εξαρτήματος για όλα τα είδη των μηχανοκίνητων οχημάτων, των 
ρυμουλκούμενων και ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων 
- την κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων: 
• βυτιοφόρων, ρυμουλκούμενων οχημάτων μετακομίσεων κ.λ.π. 
• ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα κ.λ.π. 
- την κατασκευή κοντέινερ για μία ή περισσότερες μεθόδους  μεταφοράς  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων ειδικά σχεδιασμένων για την χρήση τους 
στην γεωργία, βλέπε 28.30 
- η κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων των αμαξωμάτων μηχανοκίνητων οχημάτων, βλέπε 29.32 
- η κατασκευή οχημάτων που σύρονται από ζώα, βλέπε 30.99 
 
29.3 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 
29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, όπως είναι οι γεννήτριες, οι 
εναλλακτήρες, τα μπουζιά, οι καλωδιώσεις ανάφλεξης έτοιμες για σύνδεση, τα ηλεκτρικά παράθυρα και τα 
συστήματα θυρών,η συναρμολόγηση των αγορασμένων οργάνων μετρήσεων μέσα σε ταμπλό οργάνων, 
οι ρυθμιστές τάσης, κ.λ.π.  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή μπαταριών για οχήματα, βλέπε 27.20 
- η κατασκευή φωτιστικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, βλέπε 27.40 
- η κατασκευή αντλιών για μηχανοκίνητα οχήματα και κινητήρες, βλέπε 28.13 
 
29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή διαφόρων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων: 
• φρένων, κιβωτίων ταχυτήτων, αξόνων, τροχών, απορροφητών κραδασμών των αναρτήσεων 
(αμορτισέρ), ψυγείων νερού, σιγαστήρων, σωλήνων εξατμίσεων, καταλυτικών μετατροπέων, συμπλεκτών, 
τιμονιών, αξόνων τιμονιών και κιβωτίων διεύθυνσης 
- την κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα: 
• ζωνών ασφαλείας, αερόσακων, θυρών, προφυλακτήρων 
- την κατασκευή καθισμάτων αυτοκινήτου  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή ελαστικών για οχήματα, βλέπε 22.11 
- η κατασκευή ελαστικών μανικών και ζωνών και άλλα προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ), βλέπε 22.19 
- η κατασκευή πιστονιών, δακτυλίων πιστονιών και εξαερωτήρων (καρμπυρατέρ),βλέπε 28.11 
- η συντήρηση, επισκευή και μετατροπή μηχανοκίνητων οχημάτων, βλέπε 45.20 
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30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την κατασκευή εξοπλισμού μεταφορικών μέσων όπως είναι η ναυπήγηση 
πλοίων και η κατασκευή βαρκών, η κατασκευή σιδηροδρομικών ατμαμαξών και τροχαίου υλικού για 
σιδηροδρόμους, αεροσκαφών και διαστημοπλοίων και ως εκ τούτου και η κατασκευή των τμημάτων τους. 
 
30.1 Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την ναυπήγηση πλοίων και βαρκών και άλλων πλωτών κατασκευών για 
μεταφορικούς και άλλους εμπορικούς σκοπούς, καθώς και για αθλητικούς σκοπούς και για αναψυχή.  
 
30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την ναυπήγηση πλοίων, εκτός των σκαφών για αθλητισμό ή αναψυχή,και την 
δόμηση πλωτών κατασκευών: 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ναυπήγηση εμπορικών σκαφών: 
• επιβατηγών σκαφών, φέρυ-μπόουτ, φορτηγών σκαφών, πετρελαιοφόρων, ρυμουλκών 
κ.λ.π. 
- την ναυπήγηση πολεμικών σκαφών 
- την ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και σκαφών-εργοστασίων επεξεργασίας ψαριών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την ναυπήγηση χόβερκραφτ (εκτός των χόβερκραφτ τύπου αναψυχής) 
- την κατασκευή εξεδρών γεωτρήσεων, πλωτών ή υποβρυχίων 
- την δόμηση πλωτών κατασκευών: 
• πλωτών αποβάθρων, πλωτών δεξαμενών, φραγμάτων στεγανοποίησης, πλωτών προβλητών 
εκφόρτωσης, σημαδούρων, πλωτών αποθηκών καυσίμων, φορτηγίδων,μαουνών, πλωτών γερανών, 
φουσκωτών σχεδίων μη-αναψυχής, κ.λ.π. 
- την κατασκευή τμημάτων πλοίων και πλωτών κατασκευών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή τμημάτων σκαφών, εκτός των μεγάλων συναρμολογούμενων σκαριών : 
• η κατασκευή ιστίων, βλέπε 13.92 
• η κατασκευή προπελών πλοίων, βλέπε 25.99 
• η κατασκευή σιδερένιων και χαλύβδινων αγκυρών, βλέπε 25.99 
• η κατασκευή θαλάσσιων κινητήρων, βλέπε 28.11 
- η κατασκευή οργάνων πλοήγησης, βλέπε 26.51 
- η κατασκευή φωτιστικού εξοπλισμού για πλοία, βλέπε 27.40 
- η κατασκευή αμφίβιων μηχανοκίνητων οχημάτων, βλέπε 29.10 
- η κατασκευή φουσκωτών βαρκών και σχεδίων για αναψυχή, βλέπε 30.12 
- η εξειδικευμένη επισκευή και συντήρηση πλοίων και πλωτών κατασκευών, βλέπε 33.15 
- η διάλυση πλοίων, βλέπε 38.31 
- οι εσωτερικές εγκαταστάσεις  των πλοίων, βλέπε 43.3 
 
30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή πλωτών βαρκών και σχεδίων 
- την ναυπήγηση ιστιοφόρων με ή χωρίς βοηθητική μηχανή 
- η ναυπήγηση βαρκών με μηχανή 
- η ναυπήγηση χόβερκραφτ αναψυχής 
- η ναυπήγηση προσωπικών πλωτών μέσων 
- η κατασκευή άλλων σκαφών αναψυχής και αθλητισμού: 
• μονόξυλων (κανό), καγιάκ,βαρκών με κουπιά,μικρών ελαφρών λέμβων (σκιφ) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή τμημάτων σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών: 
• η κατασκευή ιστίων, βλέπε 13.92 
• η κατασκευή σιδερένιων ή χαλύβδινων αγκυρών, βλέπε 25.99 
• η κατασκευή θαλάσσιων κινητήρων, βλέπε 28.11 
- η κατασκευή ιστιοσανίδων και σανίδων του σέρφινγκ, βλέπε 32.30 
- η συντήρηση, η επισκευή ή η μετατροπή σκαφών αναψυχής, βλέπε 33.15 
 
30.2 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 
 
30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ηλεκτροκίνητων, ντιζελοκίνητων, ατμοκίνητων και άλλων σιδηροδρομικών μηχανών έλξης 
- την κατασκευή αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών αμαξών, επιβατικών ή φορτηγών μικρών και μεγάλων, 
καθώς και οχημάτων συντήρησης ή βοηθητικών οχημάτων 
- την κατασκευή σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, μη αυτοκινούμενου: 
• επιβατικών αμαξών, κλειστών εμπορευματοφόρων αμαξών (φορτηγών), βυτιοφόρων αμαξών, 
αυτοεκφορτωνόμενων κλειστών και ανοικτών φορτηγών αμαξών, καθώς και κλειστών αμαξών-
εργαστηρίων, γερανοφόρων αμαξών, εφοδιοφόρων, κ.λ.π. 
- την κατασκευή ειδικών τμημάτων σιδηροδρομικών μηχανών ή μηχανών τραμ έλξης ή τροχαίου υλικού: 
• τροχοφορείων, αξόνων και τροχών, φρένων και τμημάτων φρένων, αγκίστρων και συστημάτων 
σύζευξης, προφυλακτήρων και τμημάτων προφυλακτήρων, αμορτισέρ, πλαισίων οχημάτων και μηχανών 
έλξης, αμαξωμάτων, διαδρόμων ζεύξης, κ.λ.π.   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή ατμαμαξών και βαγονέτων για ορυχεία 
- την κατασκευή μηχανικής και ηλεκτρομηχανικής σηματοδότησης, εξοπλισμού ελέγχου και ασφάλειας της 
κυκλοφορίας για σιδηροδρομικές γραμμές, γραμμές τραμ, ενδοχώρια κανάλια νερού, δρόμους, 
διευκολύνσεις πάρκινγκ, αεροδρόμια, κ.λ.π. 
- την κατασκευή καθισμάτων βαγονιών τρένου 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή ασυναρμολόγητων σιδηροτροχιών, βλέπε 24.10 
- η κατασκευή συναρμολογούμενων εξαρτημάτων βαγονιών τρένων, βλέπε 25.99 
- η κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, βλέπε 27.11 
- η κατασκευή ηλεκτρικής σηματοδότησης, εξοπλισμού ελέγχου και ασφάλειας της κυκλοφορίας, βλέπε 27.90 
- η κατασκευή κινητήρων και τουρμπινών, βλέπε 28.11 
 
30.3 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων και συναφών μηχανημάτων 
 
30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων και συναφών μηχανημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή αεροπλάνων για τη μεταφορά αγαθών ή επιβατών, για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, για 
αθλητικούς ή άλλους σκοπούς 
- την κατασκευή ελικοπτέρων 
- την κατασκευή ανεμοπλάνων και αιωρόπτερων 
- την κατασκευή πηδαλιουχούμενων αερόπλοιων και αερόστατων 
- την κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων των αεροσκαφών αυτής της κατηγορίας: 
• μεγάλων συναρμολογούμενων κομματιών όπως είναι οι άτρακτοι, οι πτέρυγες, οι πόρτες, οι 
επιφάνειες ελέγχου, τα συστήματα προσγείωσης, οι δεξαμενές καυσίμων, τα ατρακτίδια κινητήρων, κ.λ.π. 
• αεροπορικών ελίκων, στροφείων ελικοπτέρων και περιστρεφόμενων πτερύγων στροφείου 
• κινητήρων και μηχανών του είδους που συναντάται συνήθως στα αεροσκάφη 
• τμημάτων στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων για αεροσκάφη 
- την κατασκευή εξοπλισμού εδάφους για αεροπορική εκπαίδευση  
- την κατασκευή διαστημοπλοίων και εκτοξευόμενων οχημάτων, δορυφόρων,πλανητικών ερευνητικών 
οχημάτων, τροχιακών σταθμών, σαϊτών (shuttles) 
- την κατασκευή διηπειρωτικών βαλλιστικών και παρόμοιων πυραύλων (ICBM) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης την : 
- την γενική επισκευή και μετατροπή των αεροσκαφών ή των κινητήρων τους 
- την κατασκευή αεροπορικών καθισμάτων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή αλεξίπτωτων, βλέπε 13.92 
- η θέσπιση στρατιωτικών διατάξεων και τα πυρομαχικά  πολεμοφόδια, βλέπε 25.40 (manufacture of military 
ordinance and ammunition) 
- η κατασκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού δορυφόρων, βλέπε 26.30 
- η κατασκευή εγκαταστάσεων οργάνων αεροσκαφών και αεροναυτικών οργάνων, βλέπε 26.51 
- η κατασκευή εναέριων συστημάτων πλοήγησης, βλέπε 26.51 
- η κατασκευή φωτιστικού εξοπλισμού για αεροσκάφη, βλέπε 27.40 
- η κατασκευή τμημάτων ανάφλεξης και άλλων ηλεκτρικών τμημάτων για κινητήρες εσωτερικής καύσης, 
βλέπε 27.90 
- η κατασκευή πιστονιών, δακτυλίων πιστονιών και εξαερωτήρων, βλέπε 28.11 
- η κατασκευή μηχανισμών εκτόξευσης αεροσκαφών, καταπελτών μεταφορικών αεροσκαφών και 
συναφούς εξοπλισμού, βλέπε 28.99 
 
30.4 Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης 
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30.40 Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή τανκς 
- την κατασκευή οπλισμένων αμφίβιων στρατιωτικών οχημάτων 
- την κατασκευή άλλων στρατιωτικών μαχητικών οχημάτων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η κατασκευή οπλισμού και πυρομαχικών, βλέπε 25.40 
 
30.9 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή εξοπλισμού μέσων μεταφοράς εκτός από τα μηχανοκίνητα και τα 
σιδηροδρομικά οχήματα και του εξοπλισμού , υδάτινων, εναέριων ή διαστημικών μέσων μεταφοράς και 
στρατιωτικών οχημάτων. 
 
30.91 Κατασκευή μοτοσυκλετών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και δικύκλων εξοπλισμένων με βοηθητικό κινητήρα 
- την κατασκευή κινητήρων για μοτοσικλέτες 
- την κατασκευή μοτοσικλετών με πλευρικό καλάθι 
- την κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων μοτοσικλετών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή ποδηλάτων, βλέπε 30.92 
- η κατασκευή αναπηρικών αμαξιδίων, βλέπε 30.92 
 
30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή μη- μηχανοκίνητων ποδηλάτων και άλλων δικύκλων, συμπεριλαμβανομένων των τρίκυκλων 
(διανομών), των ποδηλάτων για δύο αναβάτες στη σειρά, των παιδικών ποδηλάτων και των τρίκυκλων 
- την κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων ποδηλάτων 
- την κατασκευή αναπηρικών αμαξιδίων με ή χωρίς μηχανή 
- την κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων αναπηρικών αμαξιδίων 
- την κατασκευή βρεφικών καροτσιών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή ποδηλάτων με βοηθητική μηχανή, βλέπε 30.91 
- η κατασκευή παιχνιδιών με ρόδες σχεδιασμένα για να ιππεύονται, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών 
ποδηλάτων και των τρίκυκλων, βλέπε 32.40 
 
30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή οχημάτων που σύρονται με το χέρι: αμαξιδίων αποσκευών, καροτσιών, ελκήθρων, 
καροτσιών για ψώνια κ.λ.π. 
- την κατασκευή οχημάτων που σύρονται από ζώα: δίτροχα οχήματα μόνο για ένα οδηγό, κάρα, 
νεκροφόρες κ.λ.π. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- τα φορτηγά εργασίας(works trucks), είτε έχουν προσαρτημένο εξοπλισμό ανύψωσης ή χειρισμού είτε όχι, 
είτε είναι αυτοωθούμενα είτε όχι, του τύπου που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια (συμπεριλαμβανομένων 
των χειραμαξών και των χειραμαξιδίων), βλέπε 28.22 
- τα διακοσμητικά καροτσάκια των εστιατορίων, όπως είναι τα τραπεζάκια- καροτσάκια που μεταφέρουν τα 
επιδόρπια, τα τραπεζάκια σερβιρίσματος φαγητού με ρόδες, βλέπε 31.01 
 
31 Κατασκευή επίπλων 
 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει  την κατασκευή επίπλων και συναφών προϊόντων από οποιοδήποτε υλικό, 
εκτός από πέτρα, τσιμέντο και κεραμικά υλικά. Οι τρόποι επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή επίπλων είναι οι καθιερωμένες μέθοδοι μορφοποίησης υλικών και συναρμολογούμενων 
συστατικών, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων κοπής, καλουπώματος και ελασματοποίησης. Ο 
σχεδιασμός του προϊόντος, και για την αισθητική και για την λειτουργική του ποιότητα, είναι ένα σοβαρό 
θέμα στην παραγωγική διαδικασία. 
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Κάποιες από τις επεξεργασίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επίπλων είναι παρόμοιες με 
επεξεργασίες που χρησιμοποιούνται σε άλλα τμήματα των κατασκευών. Για παράδειγμα, ή κοπή και η 
συναρμολόγηση εμφανίζονται στην κατασκευή ξύλινων υποστηριγμάτων που κατατάσσονται στον κλάδο 
16 (Παραγωγή ξύλου και προϊόντων ξύλου). Αντιθέτως, οι πολλαπλές επεξεργασίες διαχωρίζουν την 
κατασκευή ξύλινων επίπλων από την κατασκευή προϊόντων ξύλου. 
Ομοίως, η βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών επίπλων χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες επίσης υιοθετούνται 
στην κατασκευή προϊόντων  κυλινδρικού σχήματος  που κατατάσσεται στον κλάδο 25 ( Κατασκευή έτοιμων 
μεταλλικών προϊόντων). Η διαδικασία του καλουπώματος για πλαστικά έπιπλα είναι παρόμοια με την 
διαδικασία του καλουπώματος άλλων πλαστικών προϊόντων. Αντιθέτως, η κατασκευή πλαστικών επίπλων 
τείνει να γίνει μια εξειδικευμένη δραστηριότητα.       
 
31.0 Κατασκευή επίπλων 
 
31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει έπιπλα όλων των ειδών, από όλα τα υλικά (εκτός πέτρας, τσιμέντου, κεραμικών 
υλικών) για όλους τους χώρους και για διάφορους σκοπούς. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων για γραφεία, αίθουσες εργασίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
δημόσιους και οικιακούς χώρους 
- την κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων για θέατρα, κινηματογράφους και τα συναφή 
- την κατασκευή ειδικών επίπλων για μαγαζιά: πάγκους, βιτρίνες,ράφια κ.λ.π. 
- την κατασκευή επίπλων γραφείου 
- την κατασκευή παγκακίων εργαστηρίου,εδράνων, και άλλων καθισμάτων εργαστηρίου , επίπλων 
εργαστηρίου (π.χ ερμάρια και τραπέζια) 
- την κατασκευή επίπλων για εκκλησίες, σχολεία, εστιατόρια 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- διακοσμητικά καροτσάκια εστιατορίων, όπως είναι τα τραπεζάκια-καροτσάκια που μεταφέρουν τα 
επιδόρπια, τα καροτσάκια με ρόδες για το σερβίρισμα του φαγητού  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι μαυροπίνακες, βλέπε 28.23 
- η κατασκευή καθισμάτων αυτοκινήτου, βλέπε 29.32 
- η κατασκευή καθισμάτων σιδηροδρομικών βαγονιών, βλέπε 30.20 
- η κατασκευή καθισμάτων αεροσκαφών, βλέπε 30.30 
- η κατασκευή επίπλων ιατρείου, χειρουργείου, οδοντιατρείου ή κτηνιατρείου, βλέπε 32.50 
- η προσάρτηση και η εγκατάσταση αρθρωτών επίπλων, η εγκατάσταση μεσοτοιχιών, η εγκατάσταση 
εξοπλισμού επίπλωσης εργαστηρίων, βλέπε 43.32 
 
31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή επίπλων κουζίνας 
31.03 Κατασκευή στρωμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή στρωμάτων: 
• στρώματα  με ελατήρια ή  γεμισμένα ή με υλικό στήριξης τοποθετημένο στο εσωτερικό του 
στρώματος 
• στρώματα από ακάλυπτο πορώδες ελαστικό ή από πλαστικό 
- την κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η κατασκευή φουσκωτών στρωμάτων από ελαστικό, βλέπε 22.19 
- η κατασκευή στρωμάτων νερού από καουτσούκ, βλέπε 22.19 
 
31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή καναπέδων, καναπέδων-κρεβατιών και σετ καναπέδων 
- την κατασκευή καρεκλών κήπου και καθισμάτων 
- την κατασκευή επίπλων για κρεβατοκάμαρες, σαλόνια, κήπους κ.λ.π. 
- την κατασκευή ερμαρίων για μηχανές ραψίματος, τηλεοράσεις κ.λ.π. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
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- το φινίρισμα όπως: ταπετσαρία καρεκλών και καθισμάτων 
- το τελείωμα επίπλων όπως ο ψεκασμός, η βαφή, το γαλλικό λουστράρισμα (French polishing), και η 
τοποθέτηση ταπετσαρίας 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή μαξιλαριών, πουφ, διακοσμητικών μικρών μαξιλαριών, παπλωμάτων και πουπουλένιων 
στρωμάτων βλέπε 13.92 
- η κατασκευή επίπλων από κεραμικά υλικά, τσιμέντο και πέτρα, βλέπε 23.42, 23.69, 23.70 
- η κατασκευή συσκευών φωτισμού ή λαμπών, βλέπε 27.40 
-  η κατασκευή καθισμάτων αυτοκινήτου, καθισμάτων σιδηροδρομικών βαγονιών, καθισμάτων 
αεροσκαφών, βλέπε 29.32, 30.20, 30.30 
- η κατασκευή καθισμάτων αυτοκινήτου, βλέπε 29.32 
- η κατασκευή καθισμάτων σιδηροδρομικών βαγονιών, βλέπε 30.20 
- η κατασκευή καθισμάτων αεροσκαφών, βλέπε 30.30 
- η επισκευή και αναπαλαίωση επίπλων, βλέπε 95.24 
 
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την κατασκευή μίας ποικιλίας αγαθών που δεν καλύπτονται σε άλλα τμήματα 
αυτής της ταξινόμησης. Από τη στιγμή που αυτός είναι ένας υπολειμματικός τομέας , οι διαδικασίες 
παραγωγής, η εισαγωγή υλικών και η χρήση των παραχθέντων αγαθών μπορεί να διαφέρει ευρέως, και τα 
συνήθη κριτήρια για την ομαδοποίηση των κατηγοριών σε κλάδους δεν έχουν εφαρμοστεί εδώ. 
 
32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή κομματιών κοσμημάτων και κομματιών απομιμήσεων 
κοσμημάτων   
 
32.11 Κοπή νομισμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των νομισμάτων που χρησιμοποιούνται ως νόμιμα 
μέσα πληρωμής, από πολύτιμα ή μη πολύτιμα μέταλλα 
 
 
32.12 Κατασκευή νομισμάτων και συναφών ειδών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή κατεργασμένων μαργαριταριών 
- την παραγωγή πολύτιμων και ημι-πολύτιμων λίθων που έχουν υποστεί κατεργασία, συμπεριλαμβανομένης 
της κατεργασίας βιομηχανικών ποιοτικών λίθων και συνθετικών ή ανακατασκευασμένων πολύτιμων και ημι-
πολύτιμων λίθων 
- την κατεργασία διαμαντιών 
- την κατασκευή κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από κοινά μέταλλα επενδεδυμένα με πολύτιμα 
μέταλλα ή από πολύτιμους ή ημι-πολύτιμους λίθους, ή από συνδυασμούς πολύτιμων μετάλλων και 
πολύτιμων ή ημι-πολύτιμων λίθων ή από άλλα υλικά 
- την κατασκευή ειδών χρυσοχοΐας από πολύτιμα μέταλλα ή από κοινά μέταλλα επενδεδυμένα με πολύτιμα 
μέταλλα: 
• σκευών φαγητού, επίπεδων και κοίλων οικιακών σκευών, ειδών τουαλέτας, ειδών γραφείου ή 
τραπεζιού, ειδών για θρησκευτικούς σκοπούς, κ.λ.π. 
- την κατασκευή τεχνικών ή εργαστηριακών ειδών από πολύτιμα μέταλλα (εκτός των οργάνων και ως εκ 
τούτου και των τμημάτων τους): χοάνες, σπάτουλες, γαλβανισμένες άνοδοι  κ.λ.π. 
- την κατασκευή μπρασελέ, μανικετόκουμπων, λουριών ρολογιών και κασετινών για τσιγάρα , από πολύτιμα 
μέταλλα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης : 
- την εγχάραξη προσωπικών πολύτιμων και μη-πολύτιμων μεταλλικών προϊόντων  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή μη- μεταλλικών μπρασελέ (πάνινα, δερμάτινα, πλαστικά κ.λ.π.), βλέπε 15.12 
- η κατασκευή ειδών από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός των απομιμήσεων 
κοσμημάτων), βλέπε κλάδο 25 
- η κατασκευή κασετινών για ρολόγια, βλέπε 26.52 
- η κατασκευή (μη-πολύτιμων) μεταλλικών μπρασελέ ρολογιών, βλέπε 32.13 
- η κατασκευή απομιμήσεων κοσμημάτων, βλέπε 32.13 
- η επισκευή κοσμημάτων, βλέπε 95.25 
 
32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
 
 

397

 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή φο-μπιζού ή απομιμήσεων κοσμημάτων: 
• δαχτυλιδιών, βραχιολιών, κολιέ και παρόμοιων ειδών κοσμημάτων φτιαγμένων από κοινά μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 
• κοσμημάτων που περιέχουν απομιμήσεις λίθων όπως είναι οι απομιμήσεις πετραδιών, απομιμήσεις 
διαμαντιών και παρόμοιων ειδών 
- την κατασκευή μεταλλικών μπρασελέ ρολογιών (εκτός πολύτιμων μετάλλων) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα επενδεδυμένα με πολύτιμα μέταλλα, βλέπε 32.12 
- η κατασκευή κοσμημάτων που περιέχουν γνήσιους πολύτιμους λίθους (πετράδια), βλέπε 32.12 
- η κατασκευή μπρασελέ ρολογιών από πολύτιμα μέταλλα, βλέπε 32.12 
 
32.2 Κατασκευή μουσικών οργάνων 
 
32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή εγχόρδων οργάνων 
- την κατασκευή εγχόρδων οργάνων με πλήκτρα, συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων πιάνων 
- την κατασκευή εκκλησιαστικών οργάνων με πλήκτρα συμπεριλαμβανομένων των αρμονίων καθώς και 
παρόμοιων οργάνων με πλήκτρα, με ελεύθερα μεταλλικά γλωσσίδια 
- την κατασκευή ακορντεόν και παρόμοιων μουσικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων και των 
φυσαρμονικών 
- την κατασκευή πνευστών μουσικών οργάνων 
- την κατασκευή κρουστών μουσικών οργάνων 
- την κατασκευή μουσικών οργάνων ,ο ήχος των οποίων παράγεται ηλεκτρονικά 
- την κατασκευή μουσικών κουτιών, μουσικών οργάνων πανηγυριών,  μουσικών οργάνων που 
αποτελούνται από ατμοσυρίκτρες και φέρουν πληκτρολόγιο,(calliopes) κ.λ.π. 
- την κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων  μουσικών οργάνων : 
• μετρονόμων, διαπασών, πνευστών διαπασών,χορδών, δίσκων και πόλων για αυτόματα μηχανικά 
όργανα κ.λ.π. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την κατασκευή συριγμών και άλλων πνευστών μουσικών οργάνων  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η αναπαραγωγή των προεγγεγραμμένων δίσκων και μαγνητοταινιών, βλέπει 18.2 
- η κατασκευή μικροφώνων, ενισχυτών,ηχείων, ακουστικών και συναφών ειδών, βλέπει 26.40 
- η κατασκευή ηχοσυστημάτων, συστημάτων αντιγραφής και συναφών ειδών, βλέπε 26.40 
- η κατασκευή παιδικών μουσικών οργάνων, βλέπε 32.40  
- η αναπαλαίωση των οργάνων και άλλων ιστορικών μουσικών οργάνων, βλέπε 33.19 
- η έκδοση των προεγγεγραμμένων τηλεοπτικών ταινιών και των δίσκων, βλέπε 59.20 
- το κούρντισμα πιάνων, βλέπε 95.29 
 
32.3 Κατασκευή αθλητικών ειδών 
32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή  σπορ και αθλητικών ειδών (εκτός ρουχισμού και υπόδησης) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή ειδών και εξοπλισμού για σπορ, παιχνίδια ανοιχτού και κλειστού χώρου , από όλα τα υλικά: 
• σκληρών, μαλακών και φουσκωτών μπαλών 
• ρακετών, μπαστουνιών και ροπάλων 
• χιονοπέδιλων, δεστρών και μπαστουνιών σκι 
• μποτών για σκι 
• ιστιοσανίδων και σανίδων για σέρφινγκ 
• ειδών ερασιτεχνικού ψαρέματος, συμπεριλαμβανομένων και των αποχών 
• ειδών κυνηγιού ,ορειβασίας κ.λ.π. 
• δερμάτινων αθλητικών γαντιών και αθλητικών καλυμμάτων κεφαλής 
• αποβάθρων για κολυμβητήρια και εγκαταστάσεις κωπηλασίας κ.λ.π. 
• παγοπέδιλων, τροχοπέδιλων κ.λ.π. 
• τόξων και βαλλιστρών 
• εξοπλισμού γυμναστηρίων, κέντρων φυσικής κατάστασης ή αθλητισμού 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή ιστίων σκαφών, βλέπε 13.92 
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- η κατασκευή αθλητικών ειδών ένδυσης, βλέπε 14.13 
- η κατασκευή ειδών σελλοποιίας και ιπποσκευής, βλέπε 15.12 
- η κατασκευή καμιτσικιών και λαβών μαστιγίων, βλέπε 15.12 
- η κατασκευή αθλητικών ειδών υπόδησης, βλέπε 15.20 
- η κατασκευή αθλητικών όπλων και πυρομαχικών, βλέπε 25.40 
- η κατασκευή μεταλλικών βαρών για την χρήση τους στην άρση βαρών, βλέπε 25.99 
- η κατασκευή αθλητικών οχημάτων εκτός των ελκήθρων χιονοδρομιών και των συναφών ειδών, βλέπε 
κλάδους 29 και 30 
- η κατασκευή βαρκών, βλέπε 30.12 
- η κατασκευή τραπεζιών μπιλιάρδου, βλέπε 32.40 
- η κατασκευή ωτασπίδων (π.χ για την κολύμβηση και την προστασία από τον θόρυβο), βλέπε 32.99 
- η επισκευή ειδών σπορ, βλέπε 95.29 
 
32.4 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 
 
32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή κουκλών, παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών), κουτιά απασχόλησης και παιδικά οχήματα (εκτός από τα μεταλλικά ποδήλατα και τρίκυκλα). 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή κουκλών και ενδυμάτων και αξεσουάρ για κούκλες 
- την κατασκευή φιγούρες δράσης 
- την κατασκευή ζώων-παιχνιδιών 
- την κατασκευή παιδικών μουσικών οργάνων 
- την κατασκευή τραπουλόχαρτων 
- την κατασκευή παιχνιδιών πίνακα και παρόμοιων παιχνιδιών  
- την κατασκευή ηλεκτρονικών παιγνιδιών π.χ. σκάκι 
- την κατασκευή μοντέλων μικρού μεγέθους (κλίμακας) και παρόμοιων μοντέλων για λόγους αναψυχής, 
ηλεκτρονικών σιδηροδρόμων, σετ για κατασκευές κ.λ.π. 
-  την κατασκευή παιχνιδιών που λειτουργούν με νομίσματα, μπιλιάρδων, ειδικών τραπεζιών για παιχνίδια 
καζίνο, κ.λ.π. 
- την κατασκευή ειδών για πανηγύρια, επιτραπέζιων παιχνιδιών και παιχνιδιών συναναστροφής 
 - την κατασκευή παιδικών τροχοφόρων οχημάτων σχεδιασμένων για να ιππεύονται, συμπεριλαμβανομένων 
των πλαστικών ποδηλάτων και τρίκυκλων 
- την κατασκευή παζλ κ.λ.π. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή κονσολών για βιντεοπαιχνίδια, βλέπε 26.40 
- η κατασκευή ποδηλάτων, βλέπε 30.92 
- η κατασκευή ειδών τρικ και νεωτερισμού, βλέπε 32.99 
- η γραφή και η έκδοση λογισμικού για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, βλέπε 58.21, 62.01 
 
 
 
32.5 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 
 
32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την κατασκευή εργαστηριακών συσκευών, χειρουργικών και ιατρικών οργάνων, 
χειρουργικά εργαλεία και υλικά, οδοντιατρικό εξοπλισμό και υλικά, ορθοδοντικά είδη, τεχνητές οδοντοστοιχίες 
και ορθοδοντικά εργαλεία. Περιλαμβάνεται η κατασκευή των ιατρικών, οδοντιατρικών και παρόμοιων 
επίπλων, όπου οι πρόσθετες συγκεκριμένες λειτουργίες καθορίζουν το σκοπό του προϊόντος, όπως οι 
οδοντιατρικές καρέκλες με τις ενσωματωμένες υδραυλικές λειτουργίες. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή χειρουργικών κουρτινών 
- την κατασκευή οδοντικών γεμισμάτων και κονιαμάτων (εκτός των συγκολλητικών υλικών ή των κονιαμάτων 
για τεχνητές οδοντοστοιχίες),οδοντικού κεχριού και άλλων οδοντικών κονιαματούχων προπαρασκευαστικών 
υλικών 
- την κατασκευή κονιών ανακατασκευής οστών 
- την κατασκευή οδοντιατρικών εργαστηριακών κλιβάνων 
- την κατασκευή εργαστηριακών υπερηχητικών μηχανημάτων καθαρισμού δοντιών 
- την κατασκευή εργαστηριακών αποστειρωτών 
- την κατασκευή εργαστηριακού τύπου συσκευών απόσταξης, φυγοκεντρικού εργαστηρίου 
- την κατασκευή ιατρικών, χειρουργικών, οδοντιατρικών ή κτηνιατρικών επίπλων, όπως: 
• πίνακες λειτουργίας 
• πίνακες εξέτασης 
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• κρεβάτια νοσοκομείου με μηχανικές συναρμολογήσεις 
• οδοντιατρικές καρέκλες 
- την κατασκευή βιδών για οστά, συριγγών, βελόνων, καθετήρων, σωληνίσκων κ.λ.π. 
- την κατασκευή οδοντιατρικών οργάνων (συμπεριλαμβανομένων των οδοντιατρικών καρεκλών με 
ενσωματωμένο τον οδοντιατρικό εξοπλισμό) 
- την κατασκευή τεχνητών δοντιών, γεφυρών, κ.λ.π. που κατασκευάζονται σε οδοντιατρικά εργαστήρια 
- την κατασκευή ορθοπεδικών και προσθετικών εξαρτημάτων 
- την κατασκευή γυάλινων οφθαλμών 
- την κατασκευή ιατρικών θερμομέτρων 
- την κατασκευή οφθαλμικών ειδών, γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου,φακοί με συνταγή γιατρού, φακοί 
επαφής, προστατευτικά γυαλιά 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η κατασκευή παρασκευασμάτων στερέωσης οδοντοστοιχίας, βλέπε 20.42 
- η κατασκευή ιατρικών διαγνωστικών παρασκευασμάτων, βλέπε 21.20 
- η κατασκευή ηλεκτροδιαγνωστικού και ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού, βλέπε 26.60 
- η κατασκευή αναπηρικών καρεκλών, βλέπε 30.92 
- οι δραστηριότητες οπτικών, βλέπε 47.78 
 
32.9 Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
 
32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή σκουπών και βουρτσών, συμπεριλαμβανομένων των βουρτσών που αποτελούν τμήματα 
μηχανημάτων, χειροκίνητων μηχανικών σκουπών δαπέδου, σφουγγαρόπανων και φτερών για ξεσκόνισμα, 
βουρτσών για ελαιοχρωματισμούς, ρολών και παλετών για ελαιοχρωματισμούς, ελαστικών καθαριστήρων 
υγρών επιφανειών και άλλων βουρτσών, σκουπών, σφουγγαρόπανων κ.λ.π. 
- την κατασκευή βουρτσών για παπούτσια και ρούχα 
 
32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή προστατευτικού εξοπλισμού ασφαλείας: 
• την κατασκευή πυρίμαχου και προστατευτικού ρουχισμού 
• την κατασκευή ζωνών ασφαλείας των επιθετικών παικτών ράγκμπι και άλλων ζωνών για 
επαγγελματική χρήση 
• την κατασκευή σωσιβίων από φελλό 
• την κατασκευή σκληρών καπέλων και άλλου πλαστικού προσωπικού εξοπλισμού προστασίας από 
πλαστικό (π.χ αθλητικά κράνη) 
• την κατασκευή προστατευτικών στολών για πυροσβέστες 
• την κατασκευή μεταλλικών προστατευτικών καλυμμάτων κεφαλής και άλλων μεταλλικών 
προσωπικών προστατευτικών εξαρτημάτων 
• την κατασκευή ωτασπίδων (ear and noise plugs)(π.χ για την κολύμβηση και την προστασία από 
τον θόρυβο) 
• την κατασκευή αντιασφυξιογόνων μασκών 
- την κατασκευή στυλό και μολυβιών όλων των ειδών, είτε είναι μηχανικά είτε όχι 
- την κατασκευή ράβδων μολύβδου για μολύβια 
- την κατασκευή σφραγίδων ημερομηνιών, σφραγιδοκηρών ή σφραγίδων αρίθμησης, χειροκίνητων 
μηχανημάτων εκτύπωσης ή ανάγλυφων σφραγίδων για ταμπέλες , σετ εκτύπωσης χεριού (hand set printing), 
έτοιμων ταινιών γραφομηχανής και ταμπόν μελάνης 
- την κατασκευή γλόμπων (globes) 
- την κατασκευή ομπρελών,ομπρελών ηλίου, μπαστουνιών - περιπάτου, μπαστουνιών-καθισμάτων  
- την κατασκευή κουμπιών, πρεσσαριστών κουμπωμάτων, εύκολων κουμπωμάτων, διακοσμητικών 
κουμπιών,φερμουάρ 
- την κατασκευή αναπτήρων τσιγάρων 
- την κατασκευή ειδών προσωπικής χρήσης:πίπες καπνίσματος, χτένες, τσιμπιδάκια μαλλιών, αρωματικά 
σπρέι, θερμός, και άλλα κενά σκεύη για προσωπική ή οικιακή χρήση, περούκες,ψεύτικες γενειάδες, φρύδια 
- την κατασκευή διαφόρων ειδών: κεριά, λεπτά κεριά και παρόμοια είδη, τεχνητά λουλούδια, φρούτα και 
φυλλώματα, τρικ και νεωτερισμοί (novelties) ,κόσκινα και σουρωτήρια χειρός, κούκλες ραπτικής,φέρετρα 
κ.λ.π. 
- την κατασκευή καλαθιών λουλουδιών, ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών 
- ταριχευτικές δραστηριότητες 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή φυτιλιών αναπτήρων, βλέπε 13.99 
- η κατασκευή ενδυμάτων εργασίας και service apparel (π.χ ποδιές εργαστηρίων, φόρμες εργασίας με 
τιράντες, ολόσωμες φόρμες), βλέπε 14.12 
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- η κατασκευή χάρτινων νεωτερισμών, βλέπε 17.29 
 
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 
 
Ο κλάδος περιλαμβάνει την εξειδικευμένη επισκευή των παραγόμενων ειδών του κατασκευαστικού τομέα με 
στόχο την αποκατάσταση των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και άλλων προϊόντων ώστε να 
επαναλειτουργήσουν. Η παροχή γενικής ή καθημερινής συντήρησης (σέρβις) σε τέτοια προϊόντα ώστε να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική τους λειτουργία και να προληφθεί η βλάβη τους και οι μη-απαραίτητες 
επισκευές περιλαμβάνεται. 
 
Αυτός ο κλάδος δεν περιλαμβάνει μόνο την εξειδικευμένη επισκευή και τις δραστηριότητες συντήρησης. Ένα 
σημαντικό σύνολο επισκευών πραγματοποιείται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων του εξοπλισμού 
και των άλλων προϊόντων, σε αυτή την περίπτωση η ταξινόμηση των μονάδων που απασχολούνται με αυτές 
τις επισκευές και τις κατασκευαστικές δραστηριότητες γίνεται σύμφωνα με την αρχή της προστιθέμενης 
αξίας  , η οποία συχνά θα εκχωρούσε αυτές τις συνδυασμένες δραστηριότητες στην κατασκευή του 
προϊόντος.Η ίδια αρχή εφαρμόζεται για το συνδυασμένο εμπόριο και την επισκευή. 
 
Η επαναδόμηση ή η επανακατασκευή των μηχανημάτων και του εξοπλισμού θεωρείται κατασκευή και 
περιλαμβάνεται σε άλλο κλάδο αυτού του τομέα. 
 
Η επισκευή και η συντήρηση των ειδών που χρησιμοποιούνται τόσο ως κεφαλαιουχικά αγαθά όσο και ως 
καταναλωτικά αγαθά κατατάσσεται τυπικά ως επισκευή και συντήρηση οικιακών αγαθών (π.χ επισκευή 
επίπλων γραφείου και οικιακών επίπλων, βλέπε 95.24). 
 
Σε αυτόν τον κλάδο περιλαμβάνεται επίσης η εξειδικευμένη εγκατάσταση των μηχανημάτων. Αντιθέτως, η 
εγκατάσταση εξοπλισμού που αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα κτιρίων ή άλλων δομικών κατασκευών, 
όπως είναι η εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων,η εγκατάσταση κυλιόμενης σκάλας, ή η εγκατάσταση 
συστημάτων κλιματισμού, κατατάσσεται ως  δομική κατασκευή. 
 
Από αυτόν τον κλάδο εξαιρούνται: 
- ο καθαρισμός βιομηχανικών μηχανημάτων,βλέπε 81.22 
- η επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού συστημάτων επικοινωνίας, βλέπε 
95.1 
- η επισκευή και συντήρηση οικιακών αγαθών, βλέπε 95.2 
 
33.1 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την εξειδικευμένη επισκευή των αγαθών που παράγονται στον κατασκευαστικό 
τομέα με στόχο την αποκατάσταση αυτών των μεταλλικών προϊόντων ώστε να επαναλειτουργήσουν .H  
παροχή μίας γενικής ή καθημερινής συντήρησης (δηλαδή σέρβις) σε τέτοια προϊόντα ώστε να διασφαλιστεί 
η  αποτελεσματική τους λειτουργία και να προληφθεί ή βλάβη τους και οι μη-απαραίτητες επισκευές 
περιλαμβάνεται. 
 
Από αυτή την ομάδα εξαιρούνται: 
- η επαναδόμηση ή η επανακατασκευή των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, βλέπε αντίστοιχη κατηγορία 
στους κλάδους 25-31 
- ο καθαρισμός των βιομηχανικών μηχανημάτων, βλέπε 81.22 
- η επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του εξοπλισμού συστημάτων επικοινωνίας, 
βλέπε 95.1 
- η επισκευή και συντήρηση των οικιακών αγαθών, βλέπε 95.2 
 
33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή και την συντήρηση των έτοιμων μεταλλικών προϊόντων του κλάδου 
25. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την επισκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και κοντέινερ 
- την επισκευή και συντήρηση σωλήνων και σωληνώσεων 
- την επισκευή κινητής συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης 
- την επισκευή  χαλύβδινων  τυμπάνων shipping drums 
- την επισκευή και την συντήρηση ατμογεννητριών και άλλων αεριογεννητριών 
- την επισκευή και την συντήρηση βοηθητικών ενσωματωμένων μηχανισμών για την χρήση τους με τις 
ατμογεννήτριες :  
• πυκνωτές, εξοικονομητές, υπερθερμαντές, συλλογείς ατμού και συσσωρευτές 
- την επισκευή και συντήρηση πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισοτόπων 
- την επισκευή και συντήρηση τμημάτων ναυτικών ή ηλεκτρικών λεβήτων 
- την επιμεταλλωτική επισκευή  λεβήτων κεντρικής θέρμανσης και σωμάτων καλοριφέρ 
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- την επισκευή και συντήρηση πυροβόλων όπλων και πυροβολικού ( συμπεριλαμβανομένης της επισκευής 
αθλητικών και ψυχαγωγικών πυροβόλων όπλων) 
- την επισκευή και την συντήρηση καροτσιών για ψώνια 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το ακόνισμα των λεπίδων και πριονιών, βλέπε 33.12 
- η επισκευή συστημάτων κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π. , βλέπε 43.22 
- οι δραστηριότητες κλειδαράδων, βλέπε 80.20 
 
 
33.12 Επισκευή μηχανημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή και την συντήρηση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 
όπως το τρόχισμα ή η εγκατάσταση εμπορικών και βιομηχανικών μηχανημάτων με κοφτερά τμήματα και 
πριόνια ή την παροχή ηλεκτροσυγκολλητικών  (π.χ  αυτοκινούμενων, γενικών) επισκευαστικών 
δραστηριοτήτων ,την επισκευή γεωργικών και άλλων βαριών και βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 
(περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα και άλλος εξοπλισμός διακίνησης υλικών, εργαλειομηχανές,  
εξοπλισμός εμπορικής κατάψυξης, εξοπλισμός δομικών κατασκευών, και μηχανήματα εξορύξεων για 
ορυχεία),μηχανήματα και εξοπλισμός που περιλαμβάνονται στον κλάδο 28.  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την επισκευή και συντήρηση μη- αυτοκινούμενων κινητήρων 
- την επισκευή και συντήρηση αντλιών και συναφούς εξοπλισμού 
- την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων ρευστής δύναμης 
- την επισκευή βαλβίδων 
- την επισκευή γραναζωτών και οδηγητικών (driving)στοιχείων 
- την επισκευή και την συντήρηση κλιβάνων βιομηχανικών επεξεργασιών 
- την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού χειρισμού και ανύψωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανελκυστήρων, ασανσέρ  
- την επισκευή και την συντήρηση εμπορικού εξοπλισμού κατάψυξης και εξοπλισμού καθαρισμού του αέρα 
- την επισκευή και συντήρηση  μηχανημάτων γενικής χρήσης εμπορικού τύπου 
- την επισκευή άλλων ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 
- την επισκευή και συντήρηση  εργαλειομηχανών και εξαρτημάτων κοπής μετάλλων και μορφοποίησης 
μετάλλων 
- την επισκευή και συντήρηση άλλων εργαλειομηχανών 
- την επισκευή και συντήρηση γεωργικών τρακτέρ 
- την επισκευή και συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων και  μηχανημάτων για την δασοκομία και την 
υλοτομία 
- την επισκευή και συντήρηση μεταλλουργικών μηχανημάτων 
- την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων για εξορύξεις ορυχείων, δομικές κατασκευές και μηχανημάτων 
για  περιοχές που έχουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
- την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 
- την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων παραγωγής υφασμάτινων ειδών ένδυσης και μηχανημάτων 
παραγωγής δέρματος 
- την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων κατασκευής χαρτιού 
- την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων από πλαστικό και ελαστικό 
- την επισκευή και συντήρηση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης από τον κλάδο 28 
- την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού ζύγισης 
- την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης 
- την επισκευή και συντήρηση ταμειακών μηχανών 
- την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 
- την επισκευή αριθμομηχανών, ηλεκτρονικών ή μη 
- την επισκευή γραφομηχανών  
   
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η επισκευή και συντήρηση κλιβάνων και άλλου εξοπλισμού θέρμανσης, βλέπε 43.22 
- η εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, βλέπε 43.29 
- η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, βλέπε 95.11 
 
 
 
 
 
33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την επισκευή και την συντήρηση αγαθών που παράγονται στις ομάδες 26.5, 
26.6 και 26.7, εκτός εκείνων που θεωρούνται οικιακά αγαθά. 
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Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού μέτρησης, δοκιμής, πλοήγησης και ελέγχου, της ομάδας 26.5, 
όπως είναι: 
• οργάνων  των κινητήρων αεροσκαφών 
• δοκιμαστικού εξοπλισμού αυτοκινούμενων εκπομπών (automotive emissions) 
• μετεωρολογικών οργάνων 
• εξοπλισμού δοκιμής και επίβλεψης φυσικών, ηλεκτρικών και χημικών αγαθών (properties) 
•  ερευνητικών οργάνων 
• οργάνων ανίχνευσης ακτινοβολίας και παρακολούθησης 
- την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού ακτινοβόλησης, ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού 
εξοπλισμού της τάξης 26.60, όπως είναι: 
• εξοπλισμού μαγνητικού συντονισμού εικόνας 
• εξοπλισμού ιατρικών υπερήχων 
• βηματοδοτών 
• ακουστικών βαρηκοΐας 
• ηλεκτροκαρδιογράφων 
• ηλεκτροϊατρικού ενδοσκοπικού εξοπλισμού 
• συσκευών ακτινοβόλησης 
- την επισκευή και συντήρηση οπτικών οργάνων και εξοπλισμού της τάξης 26.70, εάν η χρήση τους είναι 
εμπορική όπως είναι: 
• τα κυάλια 
• τα μικροσκόπια (εκτός ηλεκτρονίου,πρωτονίου) 
• τα τηλεσκόπια 
• τα πρίσματα και οι φακοί (εκτός των οφθαλμικών φακών) 
• ο φωτογραφικός εξοπλισμός 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η επισκευή και η συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, βλέπε 33.12 
- η επισκευή και η συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, βλέπε 95.11 
- η επισκευή και η συντήρηση προτζέκτορων ηλεκτρονικών υπολογιστών, βλέπε 95.11 
- η επισκευή και η συντήρηση εξοπλισμού συστημάτων επικοινωνιών, βλέπε 95.12 
- η επισκευή εμπορικών τηλεοράσεων και βιντεοκαμερών, βλέπε 95.12 
- η επισκευή βιντεοκαμερών οικιακού τύπου, βλέπε 95.21 
- η επισκευή  διαφόρων ρολογιών (watches and clocks), βλέπε 95.25 
 
33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή και την συντήρηση αγαθών του κλάδου 27, εκτός εκείνων της 
ομάδας 27.5 ( οικιακές συσκευές). 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την επισκευή και συντήρηση μετασχηματιστών ισχύος, διανομής και ειδικών μετασχηματιστών 
- την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών κινητήρων, γεννητριών και σετ μηχανοκίνητων  γεννητριών  
- την επισκευή και συντήρηση συσκευών μηχανισμού διανομής και τηλεφωνικού κέντρου(of switchgear and 
switchboard apparatus) 
- την επισκευή και την συντήρηση ρελέ και βιομηχανικών ελέγχων 
- την επισκευή και συντήρηση πρωτογενών και αποθηκευτικών μπαταριών 
- την επισκευή και την συντήρηση εξοπλισμού ηλεκτρικού φωτισμού 
- την επισκευή και συντήρηση καλωδιακών διατάξεων που είναι φορείς ηλεκτρικού ρεύματος και καλωδιακών 
διατάξεων που δεν είναι φορείς ηλεκτρικού ρεύματος για κυκλώματα ηλεκτρικών καλωδιώσεων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η επισκευή και η συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, βλέπε 95.11 
- η επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού συστημάτων τηλεπικοινωνιών, βλέπε 95.12 
- η επισκευή και συντήρηση καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, βλέπε 95.21 
- η επισκευή διαφόρων ρολογιών, βλέπε 95.25 
 
 
 
33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή και την συντήρηση πλοίων και σκαφών. Αντιθέτως,η εργοστασιακή 
επαναναυπήγηση ή η γενική εργοστασιακή  επισκευή πλοίων κατατάσσεται στον κλάδο 30.   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την επισκευή και την καθημερινή συντήρηση των πλοίων 
- την επισκευή και την συντήρηση σκαφών αναψυχής 
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Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η εργοστασιακή επαναναυπήγηση των πλοίων, βλέπε 30.1 
- η επισκευή μηχανών πλοίων και σκαφών, βλέπε 33.12 
- το σκάλωμα (ship scaling) και η λύση των πλοίων, βλέπε 38.31 
 
33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημοπλοίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή και την συντήρηση αεροσκαφών και διαστημοπλοίων. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την επισκευή και την συντήρηση των αεροσκαφών ( εκτός των εργοστασιακών μετατροπών, της γενικής 
εργοστασιακής επισκευής και της εργοστασιακής ανακατασκευής) 
- την επισκευή και την συντήρηση κινητήρων αεροσκαφών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
-  η εργοστασιακή ανακατασκευή των αεροσκαφών, βλέπε 30.30 
 
33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού άλλων μέσων μεταφοράς του κλάδου 30, 
εκτός των μοτοσικλετών και των ποδηλάτων. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την επισκευή και συντήρηση ατμαμαξών και βαγονιών τρένων  (εκτός της εργοστασιακής ανακατασκευής 
ή της εργοστασιακής μετατροπής) 
- την επισκευή δίτροχων καροτσών και βαγονιών που σύρονται από ζώα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η εργοστασιακή ανακατασκευή των ατμαμαξών και των βαγονιών τρένων , βλέπε 30.20 
- η επισκευή και συντήρηση στρατιωτικών οχημάτων, βλέπε 30.40 
- η επισκευή και συντήρηση καροτσιών για ψώνια, βλέπε 33.11 
- η επισκευή και συντήρηση των μηχανών σιδηροδρόμων, βλέπε 33.12 
- η επισκευή και η συντήρηση μοτοσυκλετών, βλέπε 45.40 
- η επισκευή ποδηλάτων, βλέπε 95.29 
 
 
33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή και την συντήρηση εξοπλισμού που δεν καλύπτεται σε άλλες ομάδες 
αυτού του κλάδου. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την επιδιόρθωση αλιευτικών διχτυών, συμπεριλαμβανομένου και του καρικώματος  
- την επιδιόρθωση σκοινιών, ξαρτιών, καναβάτσων και προστατευτικών λινατσών 
- την επιδιόρθωση αποθηκευτικών σακουλών για λιπάσματα και χημικές ουσίες 
- την επισκευή ή την αναπαλαίωση ξύλινων παλετών, shipping drums  ή βαρελιών και παρόμοιων ειδών 
- την επισκευή φλιπερακίων και άλλων παιχνιδιών που λειτουργούν με νόμισμα 
- την αποκατάσταση εκκλησιαστικών οργάνων και άλλων ιστορικών μουσικών οργάνων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η επισκευή οικιακών επίπλων και επίπλων τύπου-γραφείου, η αναπαλαίωση επίπλων, βλέπε 95.24 
- η επισκευή ποδηλάτων, βλέπε 95.29 
- η επιδιόρθωση και η μεταποίηση ρούχων, βλέπε 95.29 
 
33.2 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 
 
33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την εξειδικευμένη εγκατάσταση  μηχανημάτων. Αντιθέτως, η εγκατάσταση 
εξοπλισμού που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κτιρίων ή παρόμοιων δομικών κατασκευών, όπως είναι η 
εγκατάσταση κυλιόμενων σκαλών, οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις, τα αντικλεπτικά συστήματα συναγερμού ή τα 
συστήματα κλιματισμού, κατατάσσεται ως δομική κατασκευή. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
- τη συναρμολόγηση εξοπλισμού ελέγχου βιομηχανικής διεργασίας 
- την εγκατάσταση άλλου βιομηχανικού εξοπλισμού όπως: 
• εξοπλισμός επικοινωνιών 
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• κεντρικών και παρόμοιων υπολογιστών 
• εξοπλισμού ακτινοβολίας και ηλεκτροιατρικού εξοπλισμού 
- την λύση μηχανημάτων και εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας 
- τις δραστηριότητες συντηρητών βιομηχανικών μηχανημάτων 
- τον οπλισμό των μηχανημάτων 
- την εγκατάσταση εξοπλισμού αλέας για μπόουλινγκ   
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η εγκατάσταση των ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, αυτόματων θυρών, συστημάτων καθαρισμού μη 
ηλεκτρική σκούπα, βλέπε 43.29  
- η εγκατάσταση πορτών, κλιμακοστασίου, εξοπλισμού καταστημάτων από ξύλο, βλέπε 43.32 
- η εγκατάσταση προσωπικών υπολογιστών, βλέπε 62.09 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει  την δραστηριότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, 
ζεστού νερού και παρόμοιων μέσω μίας μόνιμης υποδομής (δικτύου) γραμμών, αγωγών και 
σωληνώσεων.Η διάσταση του δικτύου δεν έχει αποφασιστική σημασία ΄περιλαμβάνεται επίσης η διανομή 
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, ζεστού νερού και παρόμοιων σε βιομηχανικά πάρκα ή σε 
κτίρια που κατοικούνται. 
Ως εκ τούτου, αυτός ο τομέας περιλαμβάνει την λειτουργία  ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου γενικής 
χρήσης, η οποία προκαλεί, τον έλεγχο και την διανομή ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου. 
Περιλαμβάνεται επίσης η παροχή ατμού και κλιματισμού. 
 
Από αυτόν τον τομέα εξαιρείται η λειτουργία νερού και αποχετευτικού συστήματος γενικής χρήσης, βλέπε 36 , 
37 . Από αυτόν τον τομέα εξαιρείται επίσης η (συνήθης μακρινής απόστασης) μεταφορά του φυσικού 
αερίου μέσω σωληνώσεων. 
35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 
 
35.1 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την μαζική παραγωγή  ηλεκτρικού ρεύματος, την μετάδοση του από τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής στα κέντρα διανομής, και την διανομή του στους τελικούς χρήστες. 
 
35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 
 
Αυτή  η τάξη περιλαμβάνει: 
- την λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης 
της θερμικής, της πυρηνικής, της υδροηλεκτρικής, αεριοστροβίλων, πετρελαίου ντίζελ και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της αποτέφρωσης των καταλοίπων, βλέπε 38.21 
 
35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την λειτουργία συστημάτων μετάδοσης τα οποία μεταβιβάζουν το ηλεκτρικό ρεύμα από την εγκατάσταση 
παραγωγής στο σύστημα διανομής 
 
35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την λειτουργία συστημάτων διανομής ( δηλαδή που αποτελούνται από γραμμές, στύλους, μετρητές και 
συρματώσεις) τα οποία μεταβιβάζουν το ηλεκτρικό ρεύμα που λαμβάνεται από την εγκατάσταση 
παραγωγής ή το σύστημα μετάδοσης, στον τελικό καταναλωτή 
 
35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος στον χρήστη 
- τις δραστηριότητες μεσιτών ή πρακτόρων ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίοι κανονίζουν την πώληση του 
ηλεκτρικού ρεύματος μέσω συστημάτων διανομής τα οποία διαχειρίζονται άλλοι 
- την λειτουργία όγκου ανταλλαγών ηλεκτρικού ρεύματος και μετάδοσης για το ηλεκτρικό ρεύμα 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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35.2 Παραγωγή φυσικού αερίου, διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την παραγωγή φυσικού αερίου και την διανομή φυσικού ή συνθετικού αερίου 
στον καταναλωτή μέσω ενός συστήματος αγωγών. Οι συναλλασσόμενοι σε αγορά φυσικού αερίου ή οι 
μεσίτες ,οι οποίοι κανονίζουν την πώληση φυσικού αερίου μέσω συστημάτων διανομής που διαχειρίζονται 
άλλοι, περιλαμβάνονται σε αυτή την ομάδα. 
Η ξεχωριστή λειτουργία των σωληνώσεων φυσικού αερίου, η οποία συνήθως πραγματοποιείται μέσω 
μεγάλων αποστάσεων και συνδέει τους παραγωγούς με τους διανομείς φυσικού αερίου, ή ανάμεσα σε 
αστικά κέντρα, εξαιρείται από αυτή την ομάδα και κατατάσσεται μαζί με άλλες δραστηριότητες μεταφοράς 
μέσω σωληνώσεων. 
 
 
35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή φυσικού αερίου με σκοπό την παροχή φυσικού αερίου, μέσω ενθράκωσης του άνθρακα, 
από παραπροϊόντα της γεωργίας ή από κατάλοιπα 
- την παραγωγή αέριων καυσίμων συγκεκριμένης θερμιδικής αξίας, με καθαρισμό, με ανάμιξη και με άλλες 
μεθόδους επεξεργασίας, από αέρια διαφόρων προελεύσεων, συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού 
αερίου 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παραγωγή αργών αεριούχων υδρογονανθράκων (φυσικό αέριο), βλέπε 06.20 
- η λειτουργία κλιβάνων οπτάνθρακα (κωκ), βλέπε 19.10 
- η παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βλέπε 19.20 
- η παραγωγή βιομηχανικών αερίων, βλέπε 20.11 
 
35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την μεταφορά, την διανομή και την παροχή αέριων καυσίμων όλων των προελεύσεων μέσω συστήματος 
αγωγών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η μεταφορά (μακρινής απόστασης) αερίων μέσω σωληνώσεων, βλέπε 49.50 
 
35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την πώληση φυσικού αερίου στον χρήστη μέσω αγωγών 
- τις δραστηριότητες μεσιτών ή πρακτόρων φυσικού αερίου οι οποίοι κανονίζουν την πώληση του φυσικού 
αερίου μέσω συστημάτων διανομής φυσικού αερίου, τα οποία διαχειρίζονται άλλοι 
- commodity και μεταφορά ανταλλαγών όγκων για αέρια καύσιμα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρεμπόριο αέριων καυσίμων, βλέπε 46.71 
- το λιανικό εμπόριο φιαλών φυσικού αερίου, βλέπε 47.78 
- η άμεση πώληση καυσίμων, βλέπε 47.99 
 
35.3 Παροχή ατμού και κλιματισμού 
 
35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή, την συλλογή και την διανομή ατμού και ζεστού νερού για θέρμανση, παραγωγή ενέργειας 
και άλλους σκοπούς 
- την παραγωγή και διανομή ψυχρού αέρα 
- την παραγωγή και διανομή κρύου νερού για ψύξη 
- την παραγωγή πάγου, ως τροφή αλλά και για ψύξη 
 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης 
της συλλογής, της κατεργασίας και της διάθεσης) καταλοίπων διαφόρων μορφών, όπως είναι τα στερεά ή 
μη στερεά βιομηχανικά ή οικιακά κατάλοιπα, καθώς και των μολυσμένων τοποθεσιών Το προϊόν της 
επεξεργασίας των καταλοίπων μπορεί είτε να εξουδετερωθεί είτε να γίνει υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε 
άλλες παραγωγικές επεξεργασίες.Οι δραστηριότητες παροχής νερού κατατάσσονται επίσης σε αυτόν τον 
τομέα, με την προϋπόθεση ότι  συχνά εκτελούνται σχετικά, ή με μονάδες που επίσης απασχολούνται, με την 
διαχείριση των λυμάτων. 
36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του νερού για  οικιακές και 
βιομηχανικές ανάγκες. Η συλλογή νερού από διάφορες πηγές, καθώς και η διανομή του μέσω διαφόρων 
μέσων περιλαμβάνεται . 
 
36.0 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 
 
36.00 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την συλλογή νερού, τις δραστηριότητες επεξεργασίας και διανομής νερού για 
οικιακές και βιομηχανικές ανάγκες.Η συλλογή νερού από διάφορες πηγές, καθώς και η διανομή του μέσω 
διαφόρων μέσων περιλαμβάνεται. 
Η λειτουργία αρδευτικών καναλιών  επίσης περιλαμβάνεται ,αντιθέτως η παροχή αρδευτικών υπηρεσιών 
μέσω ψεκαστήρων και παρόμοιων γεωργικών επικουρικών δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνεται. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την συλλογή νερού από ποτάμια, λίμνες, πηγάδια κ.λ.π. 
- την συλλογή βρόχινου νερού 
- τον καθαρισμό του νερού για σκοπούς παροχής νερού 
- την επεξεργασία του νερού για βιομηχανικούς και άλλους σκοπούς 
- την αφαλάτωση θαλάσσιου ή υπόγειου νερού για την παραγωγή νερού ως κύριου προϊόντος  
- την διανομή νερού μέσω αγωγών, με φορτηγά ή άλλα μέσα 
- την λειτουργία αρδευτικών καναλιών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η λειτουργία αρδευτικού εξοπλισμού για γεωργικούς σκοπούς, βλέπε 01.61 
- την κατεργασία των λυμάτων για να προληφθεί η μόλυνση,βλέπε 37.00 
- την μεταφορά (μακρινής απόστασης) του νερού μέσω σωληνώσεων, βλέπε 49.50 
 
37 Επεξεργασία λυμάτων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την λειτουργία συστημάτων υπονόμων ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων που συλλέγουν, επεξεργάζονται και  εξουδετερώνουν τα λύματα. 
 
37.0  Επεξεργασία λυμάτων 
 
37.00 Επεξεργασία λυμάτων  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την λειτουργία συστημάτων υπονόμων ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπονόμων 
- την συλλογή και μεταφορά  ανθρώπινων υγρών αποβλήτων από έναν ή περισσότερους χρήστες, καθώς 
και όμβριων υδάτων μέσω αποχετευτικών δικτύων, συλλεκτήρων αγωγών, δεξαμενών και άλλων μέσων 
μεταφοράς (οχήματα μεταφοράς λυμάτων κ.λ.π.). 
- την εκκένωση και τον καθαρισμό βόθρων και σηπτικών δεξαμενών, καταβοθρών και φρεάτων από λύματα , 
εξυπηρέτηση χημικών τουαλετών 
- την επεξεργασία υγρών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων ανθρώπινων και βιομηχανικών αποβλήτων, 
νερού από πισίνες κ.λ.π.), μέσω φυσικών, χημικών και βιολογικών διαδικασιών όπως είναι η αραίωση, η 
διαλογή μέσω σχαρών, η διήθηση, η καθίζηση κ.λ.π. 
- την συντήρηση και τον καθαρισμό των υπονόμων και των στραγγιστικών αγωγών 
- τον καθαρισμό και τον ραβδισμό (rodding) των υπονόμων 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η απολύμανση εδαφών και υπογείων υδάτων στο χώρο της μόλυνσης, βλέπε 39.00 
- ο καθαρισμός και απόφραξη σωληνώσεων στα κτίρια, βλέπε 43.22 
  
38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση υλικών καταλοίπων. Περιλαμβάνει 
επίσης την επιτόπια ανέλκυση υλικών καταλοίπων και την λειτουργία εγκαταστάσεων ανάκτησης υλικών 
(δηλαδή εκείνες που διαλέγουν ανακτήσιμα υλικά από ένα χείμαρρο καταλοίπων). 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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38.1 Συλλογή αποβλήτων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την συλλογή απορριμμάτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω των κάδων 
απορριμμάτων, τροχοφόρων κάδων , κοντέινερς κ.λ.π.  
Περιλαμβάνει την συλλογή μη-επικίνδυνων και επικίνδυνων απορριμμάτων π.χ απορρίμματα από νοικοκυριά, 
μεταχειρισμένες μπαταρίες, χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και λίπη, λύματα πετρελαίου από πλοία και 
χρησιμοποιημένα λάδια από συνεργεία οχημάτων, καθώς και απορρίμματα από οικοδομές και κατεδαφίσεις. 
 
38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την συλλογή μη-επικίνδυνων στερεών απορριμμάτων (δηλαδή σκουπιδιών) μέσα σε μία τοπική περιοχή, 
όπως η συλλογή απορριμμάτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω κάδων απορριμμάτων, τροχοφόρων 
κάδων, κοντέινερς κ.λ.π. που ίσως να περιλαμβάνουν ανάμικτα ανακτήσιμα υλικά 
- την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών 
- την συλλογή σκουπιδιών μέσα από δοχεία απορριμμάτων σε δημόσιους χώρους 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την συλλογή απορριμμάτων από οικοδομές και κατεδαφίσεις 
- την συλλογή και την απομάκρυνση μπαζών όπως είναι τα χαμόκλαδα (brush) και τα χαλίκια 
- την συλλογή απορριμμάτων προϊόντων  κλωστοϋφαντηρίων 
- την λειτουργία εγκαταστάσεων μεταφοράς απορριμμάτων για μη-επικίνδυνα απορρίμματα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων, βλέπε 38.12 
- η λειτουργία χωματερών για τη διάθεση μη-επικίνδυνων κατάλοιπων, βλέπε 38.21 
- η λειτουργία εγκαταστάσεων όπου ανακατεμένα ανακτήσιμα υλικά όπως το χαρτί, τα πλαστικά κ.λ.π. 
ταξινομούνται σε ξεχωριστές κατηγορίες, βλέπε 38.32 
 
 
38.12 Συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την συλλογή στερεών και μη στερεών επικίνδυνων καταλοίπων, δηλαδή 
καταλοίπων τα οποία περιέχουν εκρηκτικές,οξειδωτικές, εύφλεκτες, τοξικές, ερεθιστικές, επιβλαβείς, 
καρκινογόνες, διαβρωτικές, μολυσματικές ή άλλες ουσίες και παρασκευάσματα επιβλαβή για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Μπορεί επίσης να συνεπάγεται την αναγνώριση, την επεξεργασία, την συσκευασία 
και την ετικετοποίηση των καταλοίπων για μεταφορικούς σκοπούς. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την συλλογή επικίνδυνων καταλοίπων όπως: 
• χρησιμοποιημένα λάδια από φορτώσεις εμπορευμάτων  (shipment) ή συνεργεία οχημάτων 
• βιο-επικίνδυνα κατάλοιπα 
• πυρηνικά απόβλητα 
• μεταχειρισμένες μπαταρίες κ.λ.π. 
- την λειτουργία σταθμών μεταφοράς καταλοίπων για επικίνδυνα κατάλοιπα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η εξυγίανση και ο καθαρισμός μολυσμένων κτιρίων , ορυχείων, εδάφους, υπόγειων νερών, π.χ 
απομάκρυνση αμιάντου, βλέπε 39.00 
 
38.2 Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την διάθεση και την επεξεργασία που προηγούνται της διάθεσης καταλοίπων 
διαφόρων μορφών με διαφορετικά μέσα, όπως είναι η επεξεργασία οργανικών καταλοίπων με στόχο την 
διάθεση τους ΄ η επεξεργασία και διάθεση τοξικών ζωντανών ή νεκρών ζώων και άλλων μολυσμένων 
καταλοίπων ΄ η επεξεργασία και διάθεση μεταβατικών ραδιενεργών αποβλήτων από νοσοκομεία, κ.λ.π. , η 
απόρριψη απορριμμάτων στη γη ή στο νερό, η υγειονομική ταφή ή το όργωμα των απορριμμάτων , η 
διάθεση μεταχειρισμένων ειδών όπως είναι τα ψυγεία για την εξουδετέρωση επιβλαβών αποβλήτων, η 
διάθεση των καταλοίπων μέσω της αποτέφρωσης ή της καύσης. Περιλαμβάνεται επίσης η ανάκτηση 
ενέργειας που είναι συνακόλουθη της διαδικασίας αποτέφρωσης των καταλοίπων.  
 
Από αυτή την ομάδα εξαιρείται: 
- η επεξεργασία και διάθεση λυμάτων νερού (βλέπε  37.00). 
- η ανάκτηση υλικών, βλέπε 38.3 
 
38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την διάθεση και την επεξεργασία που προηγούνται της διάθεσης στερεών ή μη 
στερεών μη-επικίνδυνων καταλοίπων: 
- την λειτουργία χωματερών για τη διάθεση μη-επικίνδυνων καταλοίπων 
- την διάθεση μη-επικίνδυνων καταλοίπων μέσω της καύσης ή της αποτέφρωσης ή άλλων μεθόδων, με ή 
χωρίς τη συνακόλουθη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ή ατμού, λιπάσματος, υποκατάστατων  καυσίμων, 
βιοαερίου (biogas),σταχτών ή άλλων παρα-προϊόντων για περαιτέρω χρήση κ.λ.π. 
- την επεξεργασία οργανικών καταλοίπων για εξουδετέρωση  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η αποτέφρωση και η καύση επικίνδυνων καταλοίπων, βλέπε 38.22 
- η λειτουργία εγκαταστάσεων όπου ανακατεμένα ανακτήσιμα υλικά όπως το χαρτί, τα πλαστικά, τα 
μεταχειρισμένα κουτάκια ποτών, και τα μέταλλα, ταξινομούνται σε ξεχωριστές κατηγορίες, βλέπε 38.32 
- η απολύμανση, ο καθαρισμός της εδάφους, του νερού, η ύφεση (abatement) τοξικών υλικών, βλέπε 39.00 
 
38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την διάθεση και επεξεργασία που προηγείται της διάθεσης στερεών ή μη στερεών 
επικίνδυνων καταλοίπων συμπεριλαμβανομένων των εκρηκτικών, οξειδωτικών, εύφλεκτων, τοξικών, 
ερεθιστικών, καρκινογόνων, διαβρωτικών, μολυσματικών και άλλων ουσιών και παρασκευασμάτων που 
είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την λειτουργία εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των επικίνδυνων καταλοίπων 
- την επεξεργασία και την διάθεση τοξικών ζωντανών ή νεκρών ζώων και άλλων μολυσμένων καταλοίπων 
- την αποτέφρωση επικίνδυνων καταλοίπων 
- την διάθεση μεταχειρισμένων αγαθών όπως  είναι τα ψυγεία για την εξουδετέρωση επιβλαβών αποβλήτων 
- την επεξεργασία, διάθεση και αποθήκευση  πυρηνικών αποβλήτων που συμπεριλαμβάνουν: 
• την επεξεργασία και διάθεση μεταβατικών ραδιενεργών αποβλήτων , δηλαδή καταλοίπων που 
αποσυντίθενται κατά την περίοδο μεταφοράς, από νοσοκομεία . 
• την τοποθέτηση σε κάψουλες, την προετοιμασία και άλλες μεθόδους επεξεργασίας των πυρηνικών 
αποβλήτων για αποθήκευση 
 
Από αυτή  την τάξη εξαιρούνται: 
- η  επαναεπεξεργασία πυρηνικών καυσίμων, βλέπε 20.13 
- η αποτέφρωση μη-επικίνδυνων καταλοίπων, βλέπε 38.21 
- η απολύμανση, ο καθαρισμός του εδάφους, του νερού, η ύφεση (abatement)των τοξικών υλικών, βλέπε 
39.00 
 
38.3 Ανάκτηση υλικών 
 
38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών οποιουδήποτε τύπου( αυτοκινούμενων 
οχημάτων, σκαφών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεοράσεων και άλλου εξοπλισμού,για την ανάκτηση 
υλικών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η διάθεση μεταχειρισμένων αγαθών όπως είναι τα ψυγεία, για την εξουδετέρωση επιβλαβών καταλοίπων, 
βλέπε 38.22 
- η λύση αυτοκινούμενων οχημάτων, σκαφών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεοράσεων και άλλου 
εξοπλισμού για να επιτευχθεί η επαναπώληση των χρήσιμων τμημάτων, βλέπε τομέα Ζ. 
 
38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επεξεργασία μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και ειδών ώστε να 
μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες, συνήθως μέσω μηχανικών ή χημικών διαδικασιών μετατροπής.   
Περιλαμβάνεται επίσης η ανάκτηση υλικών από «χείμαρρο» (stream) καταλοίπων με την μέθοδο  (1) του 
διαχωρισμού και της ταξινόμησης ανακτήσιμων υλικών από  «χείμαρρους» (streams) μη-επικίνδυνων 
απορριμμάτων (δηλαδή σκουπίδια) ή (2) της  ταξινόμησης ανακατεμένων ανακτήσιμων υλικών, όπως είναι 
το χαρτί, τα πλαστικά, τα μεταχειρισμένα κουτάκια ποτών και τα μέταλλα, σε ξεχωριστές κατηγορίες. 
 
Παραδείγματα των μηχανικών ή χημικών διαδικασιών μετατροπής που αναλαμβάνονται είναι τα εξής: 
- η μηχανική θραύση μεταλλικών καταλοίπων από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα πλυντήρια ρούχων, τα 
δίκυκλα, κ.λ.π.  
- η μηχανική μείωση του μεγέθους μεγάλων σιδερένιων κομματιών όπως είναι τα σιδηροδρομικά βαγόνια 
- ο τεμαχισμός μεταλλικών καταλοίπων, οχημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία κ.λ.π. 
- άλλες μέθοδοι μηχανικής επεξεργασίας όπως είναι η κοπή, η συμπίεση για την μείωση του όγκου 
- η ανακύκλωση μετάλλων από φωτογραφικά κατάλοιπα, π.χ  (fixer solution) , ή φωτογραφικά φιλμ και χαρτί 
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- η ανακύκλωση ελαστικού όπως είναι τα μεταχειρισμένα επίσωτρα για την παραγωγή δευτερογενών 
πρώτων υλών 
- η διαλογή και κοκκοποίηση πλαστικών για την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών για σωλήνες, 
γλάστρες, παλέτες και παρόμοια είδη 
- η επεξεργασία (καθαρισμός, τήξη, λειοτρίβηση) πλαστικών ή ελαστικών καταλοίπων ώστε να μετατραπούν 
σε  κόκκους 
- η θραύση, ο καθαρισμός και η διαλογή του γυαλιού 
- η θραύση, ο καθαρισμός και η διαλογή άλλων απορριμμάτων όπως είναι τα απορρίμματα κατεδαφίσεων 
για την λήψη δευτερογενών πρώτων υλών 
- η επεξεργασία χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και λιπών ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς 
πρώτες ύλες 
- η επεξεργασία καταλοίπων και υπολειμμάτων  άλλων τροφίμων, ποτών και καπνού ώστε να μετατραπούν 
σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παραγωγή νέων τελικών προϊόντων από δευτερογενείς πρώτες ύλες (είτε είναι ιδίας κατασκευής, είτε όχι), 
όπως είναι η κλώση νήματος από ξάσματα, η παραγωγή χαρτοπολτού από απορρίμματα χαρτιού, η 
αναγόμωση επισώτρων ή η παραγωγή μετάλλου από μεταλλικά απορρίμματα, βλέπε αντίστοιχες τάξεις 
στον τομέα Γ (Μεταποίηση) 
- η επανεπεξεργασία πυρηνικών καυσίμων, βλέπε 20.13 
- η τήξη σιδηρούχων αποβλήτων και απορριμμάτων, βλέπε 24.10 
- η ανάκτηση υλικών κατά την διάρκεια της διαδικασίας της καύσης ή της αποτέφρωσης, βλέπε 38.2 
- η επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων, βλέπε 38.21 
- η επεξεργασία οργανικών καταλοίπων για διάθεση,συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής λιπασμάτων 
βλέπε 38.21 
- η ανάκτηση ενέργειας κατά την διάρκεια της διαδικασίας της αποτέφρωσης μη-επικίνδυνων απορριμμάτων, 
βλέπε 38.21 
- η επεξεργασία και διάθεση των μεταβατικών ραδιενεργών καταλοίπων από νοσοκομεία κ.λ.π. , βλέπε 38.22 
- η επεξεργασία και διάθεση τοξικών, μολυσμένων καταλοίπων, βλέπε 38.22 
- το χονδρεμπόριο ανακτήσιμων υλικών, βλέπε 46.77 
 
39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης, δηλαδή τον καθαρισμό μολυσμένων 
κτιρίων και περιοχών, εδάφους, επιφάνειας ή υπόγειων υδάτων. 
 
39.0 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 
 
39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την απολύμανση εδαφών και υπογείων υδάτων στο χώρο της μόλυνσης, είτε επί τόπου είτε εκτός τόπου, 
χρησιμοποιώντας μηχανικές, χημικές ή βιολογικές μεθόδους 
- την απολύμανση βιομηχανικών εγκαταστάσεων  ή χώρων, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και χώρων 
- την απολύμανση και τον καθαρισμό επιφανειακών υδάτων μετά από ρύπανση κατόπιν ατυχήματος, π.χ 
μέσω της συλλογής των ρυπαντικών ουσιών ή μέσω της εφαρμογής χημικών ουσιών 
- τον καθαρισμό πετρελαιοκηλίδων στην ξηρά, σε επιφανειακά ύδατα, στον ωκεανό και σε θάλασσες, 
συμπεριλαμβανομένων και των παράκτιων περιοχών 
- την ύφεση (abatement)αμιάντου, μπογιών με μόλυβδο (lead paint), και άλλων τοξικών υλικών 
- άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες αντιρρυπαντικής προστασίας 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- ο παρασιτικός έλεγχος στη γεωργία, βλέπε 01.61 
- ο καθαρισμός του νερού για σκοπούς παροχής νερού, βλέπε 36.00 
- η επεξεργασία και η διάθεση μη-επικίνδυνων απορριμμάτων, βλέπε 38.21 
- η επεξεργασία και η διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων, βλέπε 38.22 
- η απομάκρυνση των  υπαίθριων νερών και η άρδευση των δρόμων κ.λ.π., βλέπε 81.29 
 
 
 

TΟΜΕΑΣ  ΣΤ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
Αυτός ο τίτλος περιλαμβάνει τις γενικές και τις ειδικές κατασκευαστικές δραστηριότητες κτιρίων και έργων 
πολιτικού μηχανικού. Περιλαμβάνει νέες κατασκευές, επισκευές, προσθήκες και μετατροπές, την ανέγερση 
προκατασκευασμένων κτιρίων ή κατασκευών στο εργοτάξιο καθώς επίσης και τις κατασκευές προσωρινής 
φύσης. 
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Γενικές κατασκευές είναι οι κατασκευές ολόκληρων κατοικιών, κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και άλλων 
δημόσιων και κοινωφελών κτιρίων, κτιρίων αγροκτημάτων κ.λ.π. ή οι κατασκευές έργων πολιτικού μηχανικού 
όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, οι δρόμοι, οι γέφυρες, τα τούνελ, οι σιδηροδρομικές γραμμές, τα 
αεροδρόμια, τα λιμάνια και άλλα υδραυλικά έργα, συστήματα άρδευσης, συστήματα αποχέτευσης, 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σωληναγωγοί και ηλεκτρικές γραμμές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π. 
 
Αυτά τα έργα μπορούν να εκτελούνται για ίδιο λογαριασμό ή έναντι αμοιβής ‘η βάσει σύμβασης. Τμήματα 
του έργου και μερικές φορές ακόμη και όλη η πρακτική εργασία μπορούν να εκτελούνται από 
υπεργολάβους.Η μονάδα η οποία φέρει όλη την ευθύνη για ένα κατασκευαστικό έργο κατατάσσεται εδώ. 
 
Περιλαμβάνεται επίσης η επισκευή κτιρίων και τα έργα πολιτικού μηχανικού. 
 
Αυτός οτομέας περιλαμβάνει  την άρτια κατασκευή των κτιρίων (τομέας 41), την άρτια κατασκευή των έργων 
πολιτικού μηχανικού (τομέας 42), καθώς και τις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες,μόνο εάν 
εκτελούνται  ως τμήμα της κατασκευαστικής διαδικασίας (τομέας 43).   
 
Η ενοικίαση του κατασκευαστικού εξοπλισμού με τον χειριστή  κατατάσσεται μαζί με την συγκεκριμένη 
κατασκευαστική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί αυτό τον εξοπλισμό. 
 
Αυτός ο τίτλος περιλαμβάνει επίσης την εξέλιξη των κατασκευαστικών έργων ή των έργων πολιτικού 
μηχανικού συγκεντρώνοντας τα χρηματοοικονομικά, τεχνικά και φυσικά μέσα για την πραγματοποίηση των 
κατασκευαστικών έργων για την μετέπειτα πώληση τους.Εάν αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται όχι για 
μετέπειτα πώληση των κατασκευαστικών έργων, αλλά για την λειτουργία τους (π.χ ενοικίαση χώρων σε αυτά 
τα κτίρια ,κατασκευαστικές δραστηριότητες σε αυτές τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η μονάδα δεν θα 
καταταχθεί εδώ, αλλά σύμφωνα με την λειτουργική του δραστηριότητα, δηλαδή μεσιτικό γραφείο, 
κατασκευαστική βιομηχανία κ.λ.π. 
 
 
41       Κατασκευές κτιρίων 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει τις γενικές κατασκευές κτιρίων όλων των τύπων Περιλαμβάνει νέες κατασκευές, 
επισκευές, προσθήκες και μετατροπές, την ανέγερση προκατασκευασμένων κτιρίων ή κατασκευών στο 
εργοτάξιο,καθώς επίσης και τις κατασκευές προσωρινής φύσης. 
 
Περιλαμβάνεται η κατασκευή ολόκληρων κατοικιών, κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και άλλων δημόσιων 
και κοινωφελών κτιρίων, κτιρίων αγροκτημάτων, κ.λ.π. 
 
41.1 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 
 
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την εξέλιξη των κτιριακών έργων για την κατασκευή  κτιρίων κατοικιών και κτιρίων που δεν 
προορίζονται για κατοίκηση συγκεντρώνοντας χρηματοοικονομικά, τεχνικά και φυσικά μέσα για την 
πραγματοποίηση των κτιριακών έργων για μετέπειτα πώληση 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- Κατασκευή κτιρίων, βλέπε 41.20 
- οι αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές δραστηριότητες, βλέπε 71.1 
- η διαχείριση δραστηριοτήτων  κατασκευών που είναι συναφείς με τα κτιριακά έργα, βλέπε 71.1 
 
41.2    Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την κατασκευή ολοκληρωμένων κτιρίων κατοικιών ή κτιρίων που δεν 
προορίζονται για κατοίκηση, για ίδιο λογαριασμό για πώληση ή έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Τα 
εξωτερικά μέρη (outsourcing parts) ή ακόμα και ολόκληρη η κατασκευαστική διαδικασία είναι δυνατή. Εάν 
εκτελούνται μόνο τα εξειδικευμένα τμήματα της κατασκευαστικής διαδικασίας , η δραστηριότητα 
κατατάσσεται στον τομέα 43. 
 
41.20  Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή όλων των τύπων κτιρίων κατοικιών 
• οικίες για μία μόνο οικογένεια 
• πολυκατοικίες, συμπεριλαμβανομένων των πολυόροφων κτιρίων 
- την κατασκευή όλων των τύπων κτιρίων κατοικιών που δεν προορίζονται για κατοίκηση 
• τα κτήρια για τη βιομηχανική παραγωγή, π.χ. εργοστάσια, εργαστήρια, assembly plants κ.λπ. 
• νοσοκομεία, σχολεία ,κτίρια γραφείων 
• ξενοδοχεία, μαγαζιά, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια 
• κτίρια αεροδρομίων 
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• κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις 
• γκαράζ παρκαρίσματος, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων γκαράζ παρκαρίσματος 
• αποθήκες εμπορευμάτων 
• θρησκευτικοί χώροι 
- την συναρμολόγηση και την ανέγερση προκατασκευασμένων κατασκευών στο εργοτάξιο 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- την ανακατασκευή ή την αναπαλαίωση ενυπόστατων  κατοικιών 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- η κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εκτός των κτιρίων, βλέπε 42.99 
- οι αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές δραστηριότητες, βλέπε 71.1 
- η διαχείριση κατασκευαστικών προγραμμάτων, βλέπε 71.1 
 
 
42 Εργα πολιτικού μηχανικού 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει τις γενικές κατασκευές του αντικειμένου εργασίας των πολιτικών μηχανικών. 
Περιλαμβάνει καινούργιες κατασκευές, επισκευές, προσθήκες και μετατροπές, την ανέγερση 
προκατασκευασμένων κατασκευών στο εργοτάξιο καθώς και  κατασκευές προσωρινής φύσης. 
 
Περιλαμβάνεται η κατασκευή βαρέων  κατασκευών όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, οι δρόμοι, οι γέφυρες, 
τα τούνελ, οι σιδηροδρομικές γραμμές, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και άλλα υδραυλικά έργα, τα αρδευτικά 
συστήματα, τα αποχετευτικά συστήματα, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι σωληναγωγοί και οι ηλεκτρικές 
γραμμές, οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π. Αυτό το έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί για ίδιο 
λογαριασμό, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Τμήματα του έργου και μερικές φορές ακόμη και ολόκληρη 
η πρακτική εργασία μπορεί να εκτελεστεί από υπεργολάβους. 
 
42.1 Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών 
 
42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητόδρομων 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή αυτοκινητόδρομων, οδών αστικού και υπεραστικού δικτύου, άλλων αμαξωτών 
οδών και πεζοδρόμων 
- τις επιφανειακές εργασίες σε οδούς αστικού και υπεραστικού δικτύου, σε αυτοκινητόδρομους,  
γέφυρες ή τούνελ: 
• ασφαλτόστρωση των δρόμων 
• βάψιμο των δρόμων και άλλες διαγραμμίσεις 
• εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήμανσης κυκλοφορίας και παρόμοιων 
- την κατασκευή διαδρόμων αεροδρομίων 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται : 
- η εγκατάσταση οδικού φωτισμού και ηλεκτρικής σηματοδότησης, βλέπε 43.21 
- οι αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές δραστηριότητες, βλέπε 71.1 
- η διαχείριση κατασκευαστικών προγραμμάτων, βλέπε 71.1 
 
42.12    Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και γραμμών μετρό 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- η εγκατάσταση φωτισμού και ηλεκτρικής σηματοδότησης, βλέπε 43.21 
- οι αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές δραστηριότητες, βλέπε 71.1 
- η διαχείριση κατασκευαστικών προγραμμάτων, βλέπε 71.1 
 
42.13    Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή γεφυρών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για υπερυψωμένους 
αυτοκινητόδρομους 
- την κατασκευή τούνελ 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- η εγκατάσταση φωτισμού και ηλεκτρικής σηματοδότησης, βλέπε 43.21 
- οι αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές δραστηριότητες, βλέπε 71.1 
- η διαχείριση κατασκευαστικών προγραμμάτων, βλέπε 71.1 
 
42.2 Κατασκευή κοινωφελών έργων 
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42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με υγρά 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την κατασκευή γραμμών διακίνησης για τη μεταφορά των ρευστών και 
συναφών κτιρίων και κατασκευών που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των συστημάτων. 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού για: 
• σωληνώσεις με αντλίες και βαλβίδες για μεγάλες αποστάσεις και αστικά κέντρα 
• την κατασκευή αγωγών και γραμμών νερού 
• αρδευτικά συστήματα (κανάλια) 
• δεξαμενές 
- την κατασκευή: 
• συστημάτων υπονόμων, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής 
• βιομηχανικών εγκαταστάσεων  διάθεσης λυμάτων 
• σταθμών άντλησης 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
-  την γεώτρηση φρεάτων ύδατος 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρείται: 
- η διαχείριση δραστηριοτήτων έργων που είναι συναφή με τα έργα πολιτικού μηχανικού, βλέπε 
71.12 
 
42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την κατασκευή γραμμών ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνίας και συναφών 
κτιρίων και κατασκευών που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των συστημάτων. 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού για: 
• γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και επικοινωνιών για μακρινές αποστάσεις και αστικά κέντρα 
• βιομηχανικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρείται: 
- η διαχείριση δραστηριοτήτων έργων που είναι συναφή με τα έργα πολιτικού μηχανικού, βλέπε 
71.12 
 
42.9 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού 
 
42.91   Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή : 
• υδάτινων οδών, λιμενικών και ποτάμιων έργων, λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), κλεισιάδων 
κ.λ.π. 
• φραγμάτων και αναχωμάτων 
- την εκβάθυνση υδάτινων οδών 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρείται: 
- η διαχείριση δραστηριοτήτων έργων συναφών με τα έργα πολιτικού μηχανικού, βλέπε 71.12 
 
42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εκτός κτιρίων, όπως είναι: 
• τα διυλιστήρια 
• οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ουσιών 
- τα κατασκευαστικά έργα, εκτός των κτιρίων, όπως είναι: 
• οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- την υποδιαίρεση του εδάφους με την βελτίωσή του (π.χ πρόσθεση δρόμων, κοινωφελή έργα 
υποδομής κ.λ.π.) 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρείται: 
 
- η εγκατάσταση των βιομηχανικών μηχανημάτων και του εξοπλισμού, βλέπε 33.20 
- η υποδιαίρεση εδάφους χωρίς βελτίωση του, βλέπει 68.10 
- η διαχείριση δραστηριοτήτων έργων συναφών με τα έργα πολιτικού μηχανικού, βλέπε 71.12 
 
43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
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Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (ειδικής φύσης), δηλαδή την 
κατασκευή τμημάτων  κτιρίων και έργων πολιτικού μηχανικού και ως εκ τούτου και των προεργασιών. Αυτές 
οι δραστηριότητες είναι συνήθως εξειδικευμένες σε ένα τομέα κοινό σε διαφορετικές κατασκευές που 
απαιτούν εξειδικευμένες ικανότητες ή εξοπλισμό, όπως είναι η έμπηξη πασσάλων, η κατασκευή θεμελιώσεων, 
carcass work , η κατασκευή σκυροδέματος, η τοποθέτηση τούβλων , η δόμηση λίθων, η τοποθέτηση 
σκαλωσιών, η κάλυψη σκεπών, κ.λ.π. Η ανέγερση χαλύβδινων κατασκευών περιλαμβάνεται με την 
προϋπόθεση ότι τα τμήματα τους δεν κατασκευάζονται από την ίδια μονάδα. Οι εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες εκτελούνται κυρίως από υπεργολαβίες, αλλά ειδικά στις κατασκευαστικές 
επισκευές αυτό γίνεται απευθείας για τον κάτοχο της ιδιοκτησίας. 
 
Περιλαμβάνονται επίσης οι δραστηριότητες τελειώματος και ολοκλήρωσης των κτιρίων. 
 
Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση όλων των ειδών οι πρακτικές οι οποίες κάνουν την κατασκευή να 
λειτουργήσει κατ αυτόν τον τρόπο(as such) . Αυτές οι δραστηριότητες συνήθως πραγματοποιούνται στο 
χώρο της κατασκευής, παρόλο που τμήματα  της εργασίας  μπορεί να πραγματοποιηθούν σε ένα ειδικό 
μαγαζί. Περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως είναι η τέχνη του υδραυλικού, η εγκατάσταση συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού, οι κεραίες, τα συστήματα συναγερμού και άλλες ηλεκτρικές εργασίες, τα 
συστήματα πυρόσβεσης με καταιονισμό, οι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες σκάλες κ.λ.π. Περιλαμβάνονται 
επίσης οι μονωτικές εργασίες (νερού, θερμότητας, ήχου), οι λαμαρινοκατασκευές, οι εργασίες εμπορικής 
κατάψυξης, η εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και συστημάτων σηματοδότησης για τους 
δρόμους,τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα  αεροδρόμια, τα λιμάνια κ.λ.π.Περιλαμβάνεται επίσης η 
επισκευή ιδίων τύπων προϊόντων δραστηριοτήτων με αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
Οι δραστηριότητες ολοκλήρωσης των κτιρίων περικλείουν δραστηριότητες οι οποίες συντελούν στην 
ολοκλήρωση ή το τελείωμα μιας κατασκευής όπως είναι η τοποθέτηση τζαμιών, το σοβάντισμα, το βάψιμο, 
η επίστρωση πλακιδίων σε πατώματα και τοίχους ή η κάλυψη με άλλα υλικά όπως είναι το παρκέ, οι τάπητες, 
η ταπετσαρία, κ.λ.π., το γυάλισμα πατωμάτων με γυαλόχαρτο, οι τελικές ξυλουργικές εργασίες, οι εργασίες 
ακουστικής, ο καθαρισμός του εξωτερικού χώρου, κ.λ.π. Περιλαμβάνεται επίσης η επισκευή ιδίων τύπων 
προϊόντων δραστηριοτήτων με αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
Η ενοικίαση του εξοπλισμού με τον χειριστή κατατάσσεται μαζί με την σχετική κατασκευαστική δραστηριότητα. 
 
43.1 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει δραστηριότητες προετοιμασίας ενός εργοταξίου για επακόλουθες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης πρόσφατα ενυπόστατων 
κατασκευών. 
 
43.11  Κατεδαφίσεις 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την κατεδάφηση ή αποξήλωση κτιρίων και άλλων κατασκευών 
 
43.12  Προετοιμασία εργοταξίου 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- τον καθαρισμό των εργοταξίων 
- τα χωματουργικά έργα: εκσκαφές, επιχωματώσεις, χωροστάθμηση και ισοπέδωση εργοταξίων, 
εκσκαφή τάφρων, απομάκρυνση βράχων, ανατινάξεις κ.λ.π. 
- την προετοιμασία εργοταξίων ορυχείων: 
• την απομάκρυνση μεγάλων φορτίων και άλλες εργασίες ανάπτυξης και προετοιμασίας ακινήτων 
και χώρων εκμετάλλευσης ορυχείων, εκτός των  περιοχών που υπάρχει  πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- την αποστράγγιση εργοταξίων 
- την αποστράγγιση αγροτικών ή δασωδών εκτάσεων 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- η γεώτρηση φρεατίων άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 06.10, 06.20 
- η απολύμανση του εδάφους, βλέπε 39.00 
- η γεώτρηση φρεάτων ύδατος, βλέπε 42.21 
- η διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 43.99 
 
43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- δοκιμαστικές διατρήσεις, δοκιμαστικές γεωτρήσεις και πυρηνοληψία για κατασκευαστικούς, 
γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή παρόμοιους σκοπούς 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- η γεώτρηση φρεατίων άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 06.10, 06.20 
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- Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις υποστήριξης υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων μεταλλείας, βλέπε 09.90 
- η γεώτρηση φρεάτων ύδατος, βλέπε 42.21 
- η διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 43.99 
- η αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, η γεωφυσική, γεωλογική και σεισμική έρευνα, βλέπε 
71.12 
 
43.2 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εγκατάστασης που στηρίζουν την λειτουργικότητα ενός 
κτιρίου κατ αυτόν τον τρόπο ,οι οποίες  περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ηλεκτρικών συστημάτων, 
υδραυλικών (νερό, φυσικό αέριο και αποχετευτικά συστήματα), συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, 
ανελκυστήρες κ.λ.π. 
 
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την εγκατάσταση των ηλεκτρικών συστημάτων σε όλους τους τύπους 
κτιρίων και έργων πολιτικού μηχανικού των ηλεκτρικών συστημάτων: 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- εγκατάσταση: 
• ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 
• καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών 
• διαδικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και καλωδιώσεων καλωδιακής τηλεόρασης, 
συμπεριλαμβανομένων των οπτικών ινών 
• δορυφορικών πιάτων 
• συστημάτων φωτισμού 
• συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς 
• συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού 
• φωτισμού δρόμων και ηλεκτρικής σηματοδότησης 
• φωτισμού διαδρόμων αεροδρομίου 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης: 
- την σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και οικιακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
baseboard θέρμανσης 
   
Από αυτή την κατηγορία εξαιρείται: 
 
- η κατασκευή γραμμών μετάδοσης επικοινωνιών και ηλεκτρισμού, βλέπε 42.22 
- ο έλεγχος και ο μακρινός (εξ αποστάσεως) έλεγχος των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας, 
όπως οι συναγερμοί διαρρηκτών και οι συναγερμοί πυρκαγιάς, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 
και της συντήρησής τους, βλέπε 80.20 
  
43.22  Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την εγκατάσταση υδραυλικών, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών, των μετατροπών, της συντήρησης και της επισκευής. 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά έργα  : 
• συστημάτων θέρμανσης (ηλεκτρικό, φυσικό αέριο και πετρέλαιο) 
• κλιβάνων, cooling towers 
• μη – ηλεκτρικών συλλεκτών ηλιακής ενέργειας 
• υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής 
• εξοπλισμόυ και αγωγών εξαερισμόυ και κλιματισμού 
• εξαρτημάτων φυσικού αερίου 
• σωληνώσεων ατμού 
• συστημάτων πυρόσβεσης με καταιονισμό 
• συστημάτων ποτίσματος γρασιδιού με καταιονισμό 
- την εγκατάσταση σωληνώσεων 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρείται: 
- η εγκατάσταση  ηλεκτρικής baseboard heating , βλέπε 43.21 
 
43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού εκτός των ηλεκτρικών,υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού ή των βιομηχανικών μηχανημάτων, σε 
κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού. 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
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- την εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά έργα: 
• ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής και της συντήρησης 
• αυτόματων και περιστρεφόμενων πορτών 
• αλεξικέραυνων 
• συστημάτων καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα 
• θερμομονώσεις, ηχομονώσεις ή μονώσεις κατά των δονήσεων 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρείται: 
- η εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων, βλέπε 33.20 
 
43.3     Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 
 
43.31    Επιχρίσεις κονιαμάτων 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
την εφαρμογή σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά έργα εσωτερικά και εξωτερικά ,σοβά ή στόκου 
συμπεριλαμβανομένης και της επίστρωσης με συναφή υλικά σανίδων 
 
43.32   Ξυλουργικές εργασίες  
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την τοποθέτηση πορτών (εκτός από αυτοματοποιημένες και περιστροφής), παραθύρων, 
πλαισίων πορτών και παραθύρων, εντοιχισμένων συσκευών, κλιμακοστασίου, εξοπλισμού καταστημάτων 
και συναφών ειδών, από ξύλο ή άλλα υλικά  
- εγκατάσταση των εγκατεστημένων κουζινών, των ενσωματωμένων ντουλαπιών, των 
σκαλών, shop fittings και των ομοίων 
- την ολοκλήρωση του εσωτερικού χώρου όπως είναι τα ταβάνια, τα κινητά χωρίσματα,  
κ.λ.π. 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρείται: 
- η εγκατάσταση των αυτοματοποιημένων και πορτών περιστροφής, βλέπε 
43.29 
 
43.33    Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων    
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την διάστρωση, την τοποθέτηση πλακιδίων, την ανάρτηση ή την προσαρμογή. σε κτίρια ή άλλα 
κατασκευαστικά έργα : 
• κεραμικών, τσιμεντένιων ή λιθολαξευτών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, εξαρτημάτων φούρνων από 
κεραμικά υλικά 
• παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, ξύλινων επενδύσεων τοίχων 
• ταπήτων και επενδύσεων δαπέδων από λινοτάπητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών  από ελαστικό 
ή πλαστικές ύλες 
• επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων από μωσαϊκό, μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο 
• χάρτινων ταπετσαριών τοίχου 
 
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- τον εσωτερικό και εξωτερικό χρωματισμό των κτιρίων 
- τον χρωματισμό έργων πολιτικού μηχανικού 
- την τοποθέτηση τζαμιών, καθρεπτών, κ.λ.π. 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρείται: 
- η εγκατάσταση των παραθύρων, βλέπε 43.32 
 
43.39 ΄Αλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- τον καθαρισμό των καινούργιων κτιρίων μετά την κατασκευή 
- άλλες εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος π.δ.κ.α. 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες διακοσμητών εσωτερικού χώρου, βλέπε 74.10 
- καθαρισμός γενικής φύσεως εσωτερικού χώρου κτιρίων και άλλων κατασκευών, βλέπε 81.21 
- εξειδικευμένος εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός κτιρίων, βλέπε 81.22 
 
43.9 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
 
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- την ανέγερση στεγών 
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- την επικάλυψη στεγών 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρείται: 
- η ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, χωρίς χειριστή, βλέπε 77.32 
 
43.99 ΄Αλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- τις κατασκευαστικές δραστηριότητες που ειδικεύονται σε ένα τομέα κοινό σε διαφορετικά είδη 
κατασκευών, που απαιτούν εξειδικευμένες ικανότητες ή εξοπλισμό: 
• την κατασκευή θεμελιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της έμπηξης πασσάλων  
• έργα προστασίας από την υγρασία και το νερό 
• αφύγρανση (dehumidification) κτιρίων 
• διάνοιξη φρεατίων 
• ανέγερση χαλύβδινων στοιχείων που δεν είναι ιδίας κατασκευής 
• περίκαμψη χάλυβα 
• τοποθέτηση τούβλων και δόμηση λίθων 
• ανέγερση και λύση σκαλωσιών και πλατφορμών εργασίας, εξαιρουμένης της ενοικίασης 
σκαλωσιών και πλατφορμών εργασίας  
• ανέγερση καμινάδων και βιομηχανικών κλιβάνων 
• εργασίες που απαιτούν ειδική άδεια, αναγκαστικές ορειβατικές ικανότητες και την χρήση σχετικού 
εξοπλισμού, π.χ η εργασία σε μεγάλο ύψος σε υψηλές κατασκευές  
- υποβρύχια έργα 
- την κατασκευή υπαίθριων πισίνων 
- τον καθαρισμό με ατμό, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και παρόμοιες δραστηριότητες για το εξωτερικό 
των κτιρίων 
- ενοικίαση των γερανών και άλλου εξοπλισμού οικοδόμησης (ή και άλλου κτηριακου εξοπλισμού) , 
που δεν μπορούν να διατεθούν σε έναν συγκεκριμένο τύπο κατασκευής, με το χειριστή 
 
Από αυτή την κατηγορία εξαιρείται: 
- η ενοικίαση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, χωρίς χειριστή, βλέπε 77.32 
   
 
 
 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ  Ζ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΛΙΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ  
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο (δηλαδή εμπόριο χωρίς μεταποίηση) κάθε 
τύπου αγαθών, και την παροχή υπηρεσιών συναφών με την πώληση των εμπορευμάτων. Το χονδρικό και το 
λιανικό εμπόριο είναι τα τελευταία βήματα στη διανομή των εμπορευμάτων. Σε αυτόν τον τομέα 
περιλαμβάνεται επίσης η επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών. 
 
Η πώληση χωρίς μετατροπή ή βιομηχανική επεξεργασία θεωρείται ότι περιλαμβάνει τις συνήθεις λειτουργίες 
(ή χειρισμούς) που έχουν σχέση με το εμπόριο, για παράδειγμα τη διαλογή, τη διαβάθμιση και τη 
συναρμολόγηση αγαθών, την ανάμιξη αγαθών (για παράδειγμα κρασιού ή άμμου), την εμφιάλωση (με ή 
χωρίς προηγούμενο καθαρισμό της φιάλης), τη συσκευασία, τη διάσπαση μεγάλων φορτίων και την εκ νέου 
συσκευασία για διανομή σε μικρότερα μεγέθη, την αποθήκευση (είτε είναι σε απλή κατάψυξη ή σε απλή ψύξη, 
είτε όχι), τον καθαρισμό και τη ξήρανση αγροτικών προϊόντων, την κοπή ξύλινων ινοσανίδων ή μεταλλικών 
φύλλων ως δευτερεύουσες δραστηριότητες. 
 
Ο κλάδος 45 περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πώληση και την επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, ενώ οι κλάδοι 46 και 47 περιλαμβάνουν όλες τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες πώλησης. Η διάκριση ανάμεσα στον κλάδο 46 (χονδρικό εμπόριο) και στον κλάδο 47 
(λιανικό εμπόριο) βασίζεται στον επικρατέστερο τύπο του πελάτη.  
 
Χονδρικό εμπόριο είναι η εκ νέου πώληση (πώληση χωρίς μεταποίηση) καινούργιων και μεταχειρισμένων 
αγαθών σε λιανοπωλητές, σε βιομηχανικούς, εμπορικούς, θεσμικούς ή επαγγελματικούς χρήστες, ή σε 
άλλους χονδρεμπόρους, ή  εμπεριέχει την ενέργεια πρακτόρων ή μεσιτών οι οποίοι αγοράζουν εμπόρευμα ή 
πωλούν εμπόρευμα σε τέτοια πρόσωπα ή εταιρείες. Τα κύρια είδη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται είναι οι δραστηριότητες των εμπορικών χονδρεμπόρων, δηλαδή των χονδρεμπόρων οι 
οποίοι θέτουν την επωνυμία τους στα εμπορεύματα που πωλούν, όπως είναι οι έμποροι χονδρικού εμπορίου 
ή οι αντιπρόσωποι ή οι μεσάζοντες (για χονδρικό εμπόριο), οι βιομηχανικοί διανομείς, οι εξαγωγείς, οι 
εισαγωγείς, καθώς και οι ενώσεις συνεταιριστικών αγορών· επίσης τα τμήματα και τα γραφεία πωλήσεων 
(αλλά όχι τα καταστήματα λιανικού εμπορίου) τα οποία διατηρούνται από μεταποιητικές ή εξορυκτικές 
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μονάδες, εκτός των εγκαταστάσεων τους ή των ορυχείων, που αποσκοπούν στην εμπορική προώθηση των 
προϊόντων τους και που δεν λαμβάνουν μόνο παραγγελίες οι οποίες θα εκτελούνται μέσω άμεσων 
αποστολών από τις εγκαταστάσεις τους ή τα ορυχεία. Περιλαμβάνονται επίσης οι δραστηριότητες των 
μεσιτών εμπορευμάτων και προϊόντων, των εξουσιοδοτημένων εμπόρων, πρακτόρων και συναρμολογητών, 
καθώς και των αγοραστών και των συνεταιριστικών ενώσεων που ασχολούνται με την εμπορική προώθηση 
αγροτικών προϊόντων. Συχνά οι χονδρέμποροι συγκεντρώνουν, διαλέγουν και διαβαθμίζουν αγαθά σε 
μεγάλες ποσότητες, διασπούν τα φορτία σε μάζες, τα επανασυσκευάζουν και τα διανέμουν σε μικρότερες 
ποσότητες (π.χ. φαρμακευτικά προϊόντα), αποθηκεύουν, ψύχουν, παραδίδουν και εγκαθιστούν αγαθά, ενώ 
ασχολούνται με την προώθηση των πωλήσεων για λογαριασμό των πελατών τους καθώς και με το 
σχεδιασμό των ετικετών.   
 
Λιανικό εμπόριο είναι η εκ νέου πώληση (πώληση χωρίς μεταποίηση) καινούργιων και μεταχειρισμένων 
αγαθών κυρίως στο ευρύ κοινό για ατομική ή οικιακή κατανάλωση ή χρήση, από καταστήματα, 
πολυκαταστήματα, υπαίθριους μικροπωλητές, εμπορικούς οίκους στους οποίους οι παραγγελίες γίνονται 
ταχυδρομικά, πλανόδιους πωλητές και γυρολόγους, καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, οίκους δημοπρασιών 
κτλ. Οι περισσότεροι λιανοπωλητές θέτουν την επωνυμία τους στα εμπορεύματα που πωλούν, αλλά 
ορισμένοι ενεργούν ως πράκτορες για λογαριασμό ενός εντολέα και πωλούν είτε επί παρακαταθήκη, είτε με 
προμήθεια. 
 
45    Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες (εκτός της κατασκευής και της ενοικίασης) που είναι 
συναφείς με τα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες, συμπεριλαμβανομένων των φορτηγών και των 
ημιφορτηγών, όπως είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο των καινούργιων και  μεταχειρισμένων οχημάτων, 
η επισκευή και η συντήρηση οχημάτων, καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τμημάτων και 
εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες. Περιλαμβάνονται επίσης οι δραστηριότητες 
εξουσιοδοτημένων πρακτόρων οι οποίοι ασχολούνται με το χονδρικό ή το λιανικό εμπόριο των οχημάτων, το 
χονδρικό εμπόριο οχημάτων μέσω δημοπρασιών, καθώς και το χονδρικό εμπόριο οχημάτων ή εξαρτημάτων 
μέσω διαδικτύου.                                                                                                                                                                                                       
 
Αυτός ο κλάδος  περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες όπως το πλύσιμο, το στίλβωμα των οχημάτων κτλ. 
 
Αυτός ο κλάδος δεν περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο των καυσίμων και λιπαντικών για αυτοκινούμενα 
οχήματα ή των ψυκτικών προϊόντων ούτε την ενοικίαση μηχανοκίνητων οχημάτων ή μοτοσικλετών 
 
45.1 Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκινήτων οχημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο και το λιανικό εμπόριο καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων από εξουσιοδοτημένους πράκτορες ή δημοπρασίες αυτοκινήτων: 
• επιβατικών μηχανοκίνητων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών μηχανοκίνητων 
οχημάτων ειδικής χρήσης όπως είναι τα ασθενοφόρα και τα μικρά λεωφορεία κτλ. (ελαφρύτερα των 3.5 
τόνων) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- το χονδρικό και λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός δρόμου, όπως είναι τα 
τζιπ (ελαφρύτερα των 3.5 τόνων) 
 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο τμημάτων και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, 
βλέπε 45.3 
- η ενοικίαση μηχανοκίνητων οχημάτων με οδηγό, βλέπε κλάδο 49 
- η ενοικίαση μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς οδηγό, βλέπε 77.1 
 
45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό και λιανικό εμπόριο καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων: 
• φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 
• οχημάτων κατασκήνωσης όπως είναι τα τροχόσπιτα και τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- το χονδρικό και λιανικό εμπόριο οχημάτων εκτός δρόμου (βαρύτερων των 3.5 
τόνων) 
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Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τμημάτων και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα 
οχήματα, βλέπε 45.3 
- η ενοικίαση φορτηγών με οδηγό, βλέπε 49.41 
- η ενοικίαση φορτηγών χωρίς οδηγό, βλέπε 77.12 
 
45.2 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων: 
• μηχανικές επισκευές 
• ηλεκτρικές επισκευές 
• επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων έγχυσης 
• συνήθης συντήρηση 
• επισκευή αμαξώματος 
• επισκευή τμημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
• πλύσιμο, στίλβωμα κτλ. 
• βαφή με ψεκασμό και συνήθη βαφή 
• επισκευή ανεμοθωράκων και παραθύρων 
• επισκευή καθισμάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
- την επισκευή, εφαρμογή ή αντικατάσταση ελαστικών και αεροθαλάμων ελαστικών 
- την προστασία κατά της σκωρίασης 
- την τοποθέτηση τμημάτων και εξαρτημάτων χωρίς να αποτελεί μέρος της διαδικασίας παραγωγής 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η αναγόμωση και η ανακατασκευή ελαστικών, βλέπε 22.11 
 
 
45.3 Πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό και λιανικό εμπόριο κάθε είδους τμημάτων, προμηθειών, εργαλείων και εξαρτημάτων 
για μηχανοκίνητα οχήματα, όπως είναι: 
• τα ελαστικά από καουτσούκ και οι εσωτερικοί αεροθάλαμοι για ελαστικά 
• τα μπουζί (σπαρκ), οι μπαταρίες, ο εξοπλισμός φωτισμού και τα ηλεκτρικά μέρη 
 
45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- το λιανικό εμπόριο των καυσίμων για αυτοκινούμενα οχήματα, βλέπε 47.30 
  
45.4 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους 
 
45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και  εξαρτημάτων τους 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό και λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών, συμπεριλαμβανομένων και των 
μοτοποδηλάτων 
- το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων για μοτοσικλέτες 
(συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου μέσω εξουσιοδοτημένων πρακτόρων και ταχυδρομικών παραγγελιών) 
- τη συντήρηση και την επισκευή μοτοσικλετών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο ποδηλάτων και συναφών τμημάτων και εξαρτημάτων, βλέπε 46.49 
- το λιανικό εμπόριο ποδηλάτων και συναφών τμημάτων και εξαρτημάτων, βλέπε 47.64 
- η ενοικίαση μοτοσικλετών, βλέπε 77.39 
- η επισκευή και συντήρηση ποδηλάτων, βλέπε 95.29 
 
46   Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων και    μοτοσικλετών 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει το χονδρικό εμπόριο για ίδιο λογαριασμό,  επ’αμοιβή ή επί σύμβαση 
(εξουσιοδοτημένο εμπόριο) που είναι συναφές με το εγχώριο χονδρεμπόριο καθώς και με το διεθνές 
χονδρεμπόριο (εισαγωγές-εξαγωγές). 
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Χονδρεμπόριο είναι η εκ νέου πώληση (πώληση χωρίς μεταποίηση) καινούργιων και μεταχειρισμένων 
αγαθών σε εμπόρους λιανικής, το εμπόριο από επιχείρηση σε επιχείρηση, όπως είναι το εμπόριο σε 
βιομηχανικούς, εμπορικούς, θεσμικούς ή επαγγελματίες χρήστες ή η εκ νέου πώληση σε άλλους 
χονδρεμπόρους, ή εμπεριέχει την ενέργεια πρακτόρων ή μεσιτών οι οποίοι αγοράζουν εμπόρευμα ή πωλούν 
εμπόρευμα σε τέτοια πρόσωπα ή εταιρείες. Οι κύριοι τύποι επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται είναι οι εμπορικοί χονδρέμποροι, δηλαδή οι χονδρέμποροι που θέτουν την επωνυμία τους 
στα εμπορεύματα που πωλούν, όπως είναι οι έμποροι χονδρικού εμπορίου ή οι αντιπρόσωποι ή οι 
μεσάζοντες (για χονδρικό εμπόριο), οι βιομηχανικοί διανομείς, οι εξαγωγείς, οι εισαγωγείς και οι ενώσεις 
συνεταιριστικών αγορών· τα τμήματα και τα γραφεία πωλήσεων (αλλά όχι τα καταστήματα λιανικής 
πώλησης) τα οποία συντηρούνται από μεταποιητικές ή εξορυκτικές μονάδες εκτός από τις εγκαταστάσεις 
τους ή τα ορυχεία, που αποσκοπούν στην εμπορική προώθηση των προϊόντων τους και δεν λαμβάνουν 
απλώς παραγγελίες οι οποίες θα εκτελούνται μέσω άμεσων αποστολών, από τις εγκαταστάσεις τους ή τα 
ορυχεία. Περιλαμβάνονται επίσης οι δραστηριότητες των μεσιτών εμπορευμάτων και προϊόντων, των 
εξουσιοδοτημένων εμπόρων και πρακτόρων και συναρμολογητών, των ενώσεων αγοραστών και των 
συνεταιριστικών ενώσεων που ασχολούνται με την εμπορική προώθηση των αγροτικών προϊόντων. 
 
Οι χονδρέμποροι συχνά συγκεντρώνουν, διαλέγουν και ταξινομούν αγαθά σε μεγάλες ποσότητες, διασπούν 
τα μεγάλα φορτία, τα επανασυσκευάζουν, τα διανέμουν σε μικρότερες ποσότητες (π.χ. φαρμακευτικά 
προϊόντα), αποθηκεύουν, ψύχουν, παραδίδουν και εγκαθιστούν αγαθά, ενώ ασχολούνται με την προώθηση 
των πωλήσεων για λογαριασμό των πελατών τους και με τον σχεδιασμό ετικετών. 
 
Από αυτόν τον κλάδο εξαιρούνται: 
- το χονδρεμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων, τροχόσπιτων και μοτοσικλετών, βλέπε 45.1, 45.4 
- το χονδρεμπόριο εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων, βλέπε 45.31, 45.40 
- η ενοικίαση και η εκμίσθωση αγαθών, βλέπε κλάδο 77 
- η συσκευασία στερεών αγαθών και η εμφιάλωση υγρών ή αεριωδών αγαθών για τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάμιξης και της διήθησης, βλέπε 82.92 
 
46.1 Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες εξουσιοδοτημένων εμπορικών πρακτόρων, μεσιτών προϊόντων και όλων των 
άλλων χονδρεμπόρων οι οποίοι πωλούν εκ μέρους άλλων και για λογαριασμό άλλων 
- τις δραστηριότητες αυτών που μεσολαβούν φέρνοντας σε επαφή πωλητές και αγοραστές ή 
αναλαμβάνουν εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό ενός εντολέα, συμπεριλαμβανομένων και των 
δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου. 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες οίκων δημοπρασιών χονδρικού εμπορίου, συμπεριλαμβανόμενων και των 
δημοπρασιών χονδρικού εμπορίου στο διαδίκτυο 
 
 
46.11   Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, 
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 46.2 μέχρι 46.9 
- το λιανικό εμπόριο από εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους που δεν έχουν 
κατάστημα, βλέπε 47.99 
 
46.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων 
και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει εμπορικούς αντιπροσώπους που μεσολαβούν στην πώληση: 
• καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων 
των λιπασμάτων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 46.2 μέχρι 46.9 
- το λιανικό εμπόριο από εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους που δεν έχουν κατάστημα, 
βλέπε 47.99 
 
46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 46.2 μέχρι 46.9 
- το λιανικό εμπόριο από εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους που δεν έχουν κατάστημα, 
βλέπε 47.99 
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46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού 
εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει εμπορικούς αντιπροσώπους που μεσολαβούν στην πώληση: 
• μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων γραφείου και των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες εξουσιοδοτημένων εμπορικών αντιπροσώπων για μηχανοκίνητα οχήματα, βλέπε 
45.1 
- οι δημοπρασίες μηχανοκίνητων οχημάτων, βλέπε 45.1 
- το χονδρικό εμπόριο για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 46.2 μέχρι 46.9 
- το λιανικό εμπόριο από εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους που δεν έχουν 
κατάστημα, βλέπε 47.99 
 
 
 
 
46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, 
σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 46.2 μέχρι 46.9 
- το λιανικό εμπόριο από εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους που δεν έχουν 
κατάστημα, βλέπε 47.99 
 
46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 46.2 μέχρι 46.9 
- το λιανικό εμπόριο από εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους που δεν έχουν 
κατάστημα, βλέπε 47.99 
 
46.17  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 46.2 μέχρι 46.9 
- το λιανικό εμπόριο από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους που δεν έχουν κατάστημα, βλέπε 
47.99 
 
46.18 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 46.2 μέχρι 46.9 
- το λιανικό εμπόριο από εξουσιοδοτημένους πράκτορες που δεν έχουν κατάστημα, βλέπε 47.99 
- οι δραστηριότητες των ασφαλιστικών αντιπροσώπων, βλέπε 66.22 
- οι δραστηριότητες των αντιπροσώπων κτηματομεσιτικών γραφείων, βλέπε 68.31 
 
46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 46.2 μέχρι 46.9 
- το λιανικό εμπόριο από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους που δεν έχουν κατάστημα, βλέπε 
47.99 
  
 
46.2 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων 
 
 
46.21  Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο δημητριακών και σπόρων 
- το χονδρικό εμπόριο ελαιωδών φρούτων 
- το χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού 
- το χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών και γεωργικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. 
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Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- το χονδρικό εμπόριο των υφαντουργικών ινών, βλέπε 46.76 
 
46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και βολβών 
 
46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 
 
46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 
 
46.3 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 
 
46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο φρέσκων (νωπών) φρούτων και λαχανικών 
- το χονδρικό εμπόριο συντηρημένων φρούτων και λαχανικών 
 
46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 
 
46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 
- το χονδρικό εμπόριο αυγών και προϊόντων από αυγά 
- το χονδρικό εμπόριο εδώδιμων ελαίων και λιπών ζωικής ή φυτικής προέλευσης 
 
 
46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 
- το χονδρικό εμπόριο μη αλκοολούχων ποτών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την αγορά κρασιού χύμα και την εμφιάλωση χωρίς μετατροπή 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η ανάμιξη κρασιού ή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών, βλέπε 11.01, 11.02 
 
46.35 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού 
 
46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 
- το χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας 
 
46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 
 
46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών,  καρκινοειδών και μαλακίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- το χονδρικό εμπόριο τροφών για κατοικίδια ζώα  
 
46.39 Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 
 
46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το χονδρικό εμπόριο οικιακών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
 
46.41   Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
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- το χονδρικό εμπόριο νημάτων 
- το χονδρικό εμπόριο υφασμάτων 
- το χονδρικό εμπόριο οικιακών λινών κτλ. 
- το χονδρικό εμπόριο ψιλικών: βελόνες, κλωστές ραπτικής κτλ. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- το χονδρικό εμπόριο υφαντουργικών ινών, βλέπε 46.76 
 
 
46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ενδυμάτων 
- το χονδρικό εμπόριο εσωρούχων και εξαρτημάτων ένδυσης όπως είναι τα γάντια, οι γραβάτες και 
οι τιράντες 
- το χονδρικό εμπόριο υποδημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών 
- το χονδρικό εμπόριο ειδών γουνοποιίας 
- το χονδρικό εμπόριο ομπρελών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο κοσμημάτων, βλέπε 46.48 
- το χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών, βλέπε 46.49 
- το χονδρικό εμπόριο ειδικού αθλητικού εξοπλισμού υπόδησης όπως μπότες για χιονοπέδιλα (σκι), 
βλέπε 46.49 
 
46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
- το χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού 
- το χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών 
- το χονδρικό εμπόριο προεγγεγραμμένων κασετών ήχου και εικόνας, CDs, DVDs 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- το χονδρικό εμπόριο κενών κασετών ήχου και εικόνας, CDs, DVDs, βλέπε 46.52 
- το χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών, βλέπε 46.64 
 
46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών 
- το χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 
 
46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο ειδών αρωματοποιίας, καλλυντικών και σαπουνιών 
 
46.46 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών 
 
 
46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων 
- το χονδρικό εμπόριο ταπήτων 
- το χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού 
 
Από αυτήν την τάξη εξαιρείται: 
- το χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου, βλέπε 46.65 
 
46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο ρολογιών (διαφόρων ειδών) και κοσμημάτων 
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46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο ξύλινων ειδών, ειδών καλαθοπλεκτικής και ειδών από φελλό κτλ. 
- το χονδρικό εμπόριο ποδηλάτων καθώς και των τμημάτων και εξαρτημάτων τους 
- το χονδρικό εμπόριο γραφικής ύλης και χαρτικών ειδών, βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων 
- το χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού 
- το χονδρικό εμπόριο μουσικών οργάνων 
- το χονδρικό εμπόριο διάφορων παιχνιδιών 
- το χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού αθλητικού εξοπλισμού 
υπόδησης, όπως μπότες για χιονοπέδιλα (σκι) 
 
46.5   Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το χονδρικό εμπόριο του εξοπλισμού τεχνολογίας  πληροφορικής και 
επικοινωνιών ΤΠΕ (ICT), δηλαδή ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων τηλεπικοινωνιών και των 
εξαρτημάτων τους. 
 
46.51  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και 
λογισμικού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του περιφερειακού εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
- το χονδρικό εμπόριο του λογισμικού 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, βλέπε 46.52 
- το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου, (εκτός των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  και του περιφερειακού εξοπλισμού), βλέπε 46.66 
 
 
 
46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών βαλβίδων και σωληνών 
- το χονδρικό εμπόριο διατάξεων ημιαγωγών 
- το χονδρικό εμπόριο μικροτσίπ και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
- το χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων κυκλωμάτων 
- το χονδρικό εμπόριο κενών κασετών και δισκετών ήχου και εικόνας, μαγνητικών και οπτικών δίσκων 
(CDs, DVDs) 
- το χονδρικό εμπόριο τηλεφωνικού και επικοινωνιακού εξοπλισμού 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο προεγγεγραμμένων κασετών ήχου και εικόνας, CDs, DVDs, βλέπε 46.43 
- το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, βλέπε 46.51 
 
46.6   Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το χονδρικό εμπόριο ειδικευμένων μηχανημάτων, εξοπλισμού και παροχών για 
όλους τους τύπους βιομηχανιών και για μηχανήματα γενικής χρήσης. 
 
46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού: 
• αλέτρια, μηχανές που ρίχνουν λίπασμα, μηχανές φυτέματος (σπορείς) 
• θεριστικές μηχανές 
• αλωνιστικές μηχανές 
• μηχανές αρμέγματος 
• μηχανές πτηνοτροφίας, μηχανές μελισσοκομίας 
• τρακτέρ που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τη δασοκομία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις χορτοκοπτικές μηχανές, ανεξαρτήτως του τρόπου χειρισμού τους 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών όλων των τύπων και για όλα τα υλικά 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- το χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών ελεγχόμενων από ηλεκτρονικό υπολογιστή  
 
46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα 
και έργα πολιτικού μηχανικού 
 
46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία και χονδρικό εμπόριο 
ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία ελεγχόμενων 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς επίσης και ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών ελεγχόμενων από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή 
 
46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου που σχετίζονται με: 
• αγαθά της τάξης 31.01 (κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα) 
  
46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου, εκτός των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και του περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και του περιφερειακού εξοπλισμού τους, 
βλέπε 46.51 
- το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, τηλεφωνικού και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού, βλέπε 46.52 
 
46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορικών μέσων, εκτός των μηχανοκίνητων οχημάτων, των 
μοτοσικλετών και των ποδηλάτων 
- το χονδρικό εμπόριο ρομπότ γραμμής παραγωγής 
- το χονδρικό εμπόριο συρμάτων, διακοπτών και λοιπού εξοπλισμού για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
- το χονδρικό εμπόριο λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού, όπως ηλεκτρικοί κινητήρες και 
μετασχηματιστές 
- το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων π.δ.κ.α. που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία (εκτός 
αυτών που χρησιμοποιούνται στις εξορύξεις, στις δομικές κατασκευές, στα έργα πολιτικού μηχανικού και 
στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία), στο εμπόριο, στην πλοήγηση και σε άλλες υπηρεσίες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- το χονδρικό εμπόριο οργάνων και εξοπλισμού μέτρησης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων και τροχόσπιτων, 
βλέπε 45.1 
- το χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων, βλέπε 45.31 
- το χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών, βλέπε 45.40 
- το χονδρικό εμπόριο ποδηλάτων, βλέπε 46.49 
 
46.7 Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου που δεν κατατάσσονται 
σε άλλες ομάδες αυτού του κλάδου. Περιλαμβάνει το χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των 
αγροτικών, τα οποία τυπικά δεν προορίζονται για οικιακή χρήση. 
 
46.71   Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- το χονδρικό εμπόριο καυσίμων, γράσων, λιπαντικών, λαδιών για αυτοκίνητα και μηχανές όπως 
είναι: 
• το κάρβουνο, ο γαιάνθρακας, ο οπτάνθρακας, η καύσιμη ξυλεία, το νέφτι, το ακατέργαστο 
πετρέλαιο, το μαζούτ, το πετρέλαιο κίνησης, η βενζίνη, το καύσιμο πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, η 
κηροζίνη, το υγροποιημένο γκάζι, τα αέρια βουτανίου και προπανίου, τα λιπαντικά λάδια και γράσα, τα 
προϊόντα διυλισμένου πετρελαίου 
 
46.72   Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων μεταλλευμάτων 
- το χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές 
- το χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων ημικατεργασμένων μεταλλικών προϊόντων 
π.δ.κ.α. 
- το χονδρικό εμπόριο χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων 
 
Από αυτήν την τάξη εξαιρείται: 
- το χονδρικό εμπόριο μεταλλικών υπολειμμάτων παραγωγής, βλέπε 46.77 
 
46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας 
- το χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας ξυλείας 
- το χονδρικό εμπόριο χρωμάτων και βερνικιών 
- το χονδρικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών: 
• άμμου, χαλικιού 
- το χονδρικό εμπόριο ταπετσαρίας και καλυμμάτων δαπέδου 
- το χονδρικό εμπόριο υαλοπινάκων 
- το χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής: 
• μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών αποχωρητηρίου, και άλλων πορσελάνινων ειδών υγιεινής 
- το χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων 
 
46.74  Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις 
θέρμανσης  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο σιδηρικών και κλειδαριών 
- το χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού και εξαρτημάτων 
- το χονδρικό εμπόριο θερμοσιφώνων  
- το χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού για εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής: 
• σωλήνων κάθε είδους, εξαρτημάτων, βρυσών, στοιχείων σε σχήμα Τ, συνδέσμων, ελαστικών 
σωλήνων κτλ. 
- το χονδρικό εμπόριο εργαλείων όπως τα σφυριά, τα πριόνια, τα κατσαβίδια και άλλα εργαλεία 
χειρός 
 
46.75   Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών χημικών ουσιών: 
• ανιλίνης, τυπογραφικής μελάνης, αιθέριων ελαίων, βιομηχανικών αερίων, χημικών κολλών, 
χρωστικών υλών, συνθετικών ρητινών, μεθανόλης, παραφίνης, αρωματικών ουσιών και μυρωδικών, σόδας, 
βιομηχανικών αλάτων, οξέων και θειούχων ενώσεων, παραγώγων αμύλου κτλ. 
- το χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 
 
46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο πλαστικών υλικών σε πρωτογενείς μορφές 
- το χονδρικό εμπόριο ελαστικού (καουτσούκ) 
- το χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών ινών κτλ. 
- το χονδρικό εμπόριο χαρτιού χύμα 
- το χονδρικό εμπόριο πολύτιμων λίθων 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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46.77   Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το χονδρικό εμπόριο μεταλλικών και μη-μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων και υλικών για 
ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της διαλογής, του διαχωρισμού και της απογύμνωσης 
χρησιμοποιημένων αγαθών όπως είναι τα αυτοκίνητα με σκοπό τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων 
εξαρτημάτων, την συσκευασία και την επανασυσκευασία, την αποθήκευση και την παράδοση, αλλά χωρίς 
κάποια πραγματική διαδικασία μετατροπής (μεταποίησης). Επί πλέον, τα αγορασθέντα και πωληθέντα 
απορρίμματα διατηρούν κάποια αξία. 
 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την αποσυναρμολόγηση οχημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεοράσεων και άλλου 
εξοπλισμού για να ληφθούν και να επαναπωληθούν τα χρήσιμα κομμάτια τους 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η συλλογή οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων, βλέπε 38.1 
- η επεξεργασία των απορριμμάτων, όχι για περαιτέρω χρήση σε μία βιομηχανική παραγωγική 
διαδικασία, αλλά με σκοπό την απόρριψη τους, βλέπε 38.2 
- η επεξεργασία απορριμμάτων και υπολειμμάτων ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες 
ύλες όταν απαιτείται μία πραγματική διαδικασία μεταποίησης (η δευτερογενής πρώτη ύλη που προκύπτει 
είναι κατάλληλη για άμεση χρήση σε μία βιομηχανική παραγωγική διαδικασία, αλλά δεν αποτελεί τελικό 
προϊόν), βλέπε 38.3 
- η αποσυναρμολόγηση αυτοκινούμενων οχημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλου 
εξοπλισμού για την ανάκτηση υλικών, βλέπε 38.31 
- η αποσυναρμολόγηση πλοίων, βλέπε 38.31 
- ο τεμαχισμός αυτοκινήτων μέσω μηχανικής διαδικασίας, βλέπε 38.32 
- το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων αγαθών, βλέπε 47.79 
 
46.9    Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 
 
46.90 Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- Το χονδρικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών χπου δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ειδίκευση 
 
47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και  μοτοσικλετών 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την επαναπώληση (πώληση χωρίς μεταποίηση) από καταστήματα, 
πολυκαταταστήματα, υπαίθριους μικροπωλητές, εμπορικούς οίκους στους οποίους οι παραγγελίες γίνονται 
ταχυδρομικά, πλανόδιους πωλητές και γυρολόγους, καταναλωτικούς συνεταιρισμούς κτλ., καινούριων και 
χρησιμοποιημένων αγαθών κυρίως στο ευρύ κοινό για προσωπική ή οικιακή κατανάλωση ή χρήση. 
 
Το λιανικό εμπόριο κατατάσσεται κατ’ αρχήν ανά τύπο πρατηρίου πωλήσεων (λιανικό εμπόριο σε 
καταστήματα: ομάδες 47.1 μέχρι 47.7, λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων: ομάδες 47.8 και 47.9). Το λιανικό 
εμπόριο εκτός καταστημάτων περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο χρησιμοποιημένων αγαθών (κατηγορία 
47.99). Για το λιανικό εμπόριο σε καταστήματα υπάρχει μία περαιτέρω διάκριση ανάμεσα στο ειδικευμένο 
λιανικό εμπόριο (ομάδες 47.2 μέχρι 47.7) και μη ειδικευμένο λιανικό εμπόριο (ομάδα 47.1). Οι παραπάνω 
ομάδες υποδιαιρούνται περαιτέρω ανάλογα με το φάσμα των προϊόντων που πωλούνται. Η πώληση εκτός 
καταστημάτων υποδιαιρείται σύμφωνα με το είδος του εμπορίου, όπως είναι οι λιανικές πωλήσεις μέσω 
υπαίθριων μικροπωλητών και αγορών (ομάδα 47.8) και άλλες λιανικές πωλήσεις που δεν 
πραγματοποιούνται σε καταστήματα, π.χ. πωλήσεις μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας, από πόρτα σε πόρτα, 
μέσω μηχανές πωλήσεων κτλ. (ομάδα 47.9). 
 
Τα αγαθά που πωλούνται σε αυτόν τον κλάδο περιορίζονται, για προφανείς λόγους, σε αυτά που 
αποκαλούμε καταναλωτικά αγαθά και ως εκ τούτου εξαιρούνται τα αγαθά τα οποία δεν ανήκουν συνήθως 
στο λιανικό εμπόριο, όπως είναι οι σπόροι δημητριακών (σιτηρών), τα μεταλλεύματα, τα βιομηχανικά 
μηχανήματα κτλ. Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει επίσης μονάδες οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την 
πώληση προϊόντων στο ευρύ κοινό, από εμπορεύματα που εκτίθενται, όπως οι γραφομηχανές, η γραφική 
ύλη, τα χρώματα ή η ξυλεία, παρόλο που αυτές οι πωλήσεις ίσως να μην αφορούν είδη προσωπικής ή 
οικιακής χρήσης. Περιλαμβάνει επίσης τους συνηθισμένους χειρισμούς εμπορευμάτων που δεν επηρεάζουν 
τον βασικό χαρακτήρα των εμπορευμάτων, όπως για παράδειγμα την ταξινόμηση, το διαχωρισμό, την 
ανάμιξη και τη συσκευασία.  
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει επίσης το λιανικό εμπόριο από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και 
δραστηριότητες οίκων δημοπρασιών λιανικού εμπορίου. 
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Από αυτόν τον κλάδο εξαιρούνται: 
- η πώληση αγροτικών προϊόντων από αγρότες, βλέπε κλάδο 01 
- η παραγωγή και πώληση αγαθών, η οποία γενικά κατατάσσεται ως μεταποίηση στους κλάδους 10 
– 32 
- η πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοσικλετών και των τμημάτων τους, βλέπε κλάδο 45 
- το εμπόριο σπόρων δημητριακών (σιτηρών), μεταλλευμάτων, ακατέργαστου πετρελαίου, 
βιομηχανικών χημικών ουσιών, σιδήρου και χάλυβα και βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, βλέπε 
κλάδο 46 
- η πώληση τροφίμων και ποτών για κατανάλωση επιτόπου και πώληση μερίδων φαγητού σε πακέτο, 
βλέπε κλάδο 56 
- η ενοικίαση αγαθών προσωπικής και οικιακής χρήσης στο ευρύ κοινό, βλέπε ομάδα 77.2 
 
47.1 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο μιας ποικιλίας γραμμών προϊόντων στην ίδια μονάδα (μη-
ειδικευμένα καταστήματα), όπως είναι οι υπεραγορές ή τα πολυκαταστήματα                                                                   
 
47.11  Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα,  ποτά ή  καπνό 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα που ασχολούνται με: 
- το λιανικό εμπόριο μίας ποικιλίας αγαθών στα οποία, όμως τα τρόφιμα, τα ποτά ή ο καπνός 
πρέπει να υπερισχύουν: 
• δραστηριότητες καταστημάτων γενικού εμπορίου, τα οποία εκτός από τις κύριες πωλήσεις 
τροφίμων, ποτών ή καπνού, διαθέτουν πολλές άλλες γραμμές εμπορευμάτων όπως είναι τα είδη ένδυσης, τα 
έπιπλα, οι οικιακές συσκευές, τα μεταλλικά σκεύη, τα καλλυντικά κτλ.                                      
 
 
47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ασχολούνται με: 
- το λιανικό εμπόριο μίας μεγάλης ποικιλίας αγαθών στα οποία τα τρόφιμα, τα ποτά ή ο καπνός δεν 
υπερισχύουν 
- δραστηριότητες πολυκαταστημάτων που πωλούν ποικιλία εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των ειδών ένδυσης, των επίπλων, των οικιακών συσκευών, των μεταλλικών σκευών, των καλλυντικών, των 
κοσμημάτων, των παιχνιδιών, των αθλητικών ειδών κτλ. 
 
47.2   Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο σε καταστήματα που ειδικεύονται στις πωλήσεις τροφίμων, 
ποτών ή προϊόντων καπνού. 
 
47.21  Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται στην πώληση: 
- φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
- έτοιμων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών 
 
47.22  Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται στην πώληση: 
- κρέατος και προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) 
 
47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται στην πώληση: 
- ψαριών, άλλων θαλασσινών και ως εκ τούτου και των προϊόντων τους 
 
47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και  ζαχαροπλαστικής 
σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
47.25  Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται στη πώληση: 
- ποτών (όχι για κατανάλωση επί τόπου): 
• αλκοολούχων ποτών 
• μη-αλκοολούχων ποτών  
 
47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα που ειδικεύονται στη πώληση: 
- καπνού 
- προϊόντων καπνού 
 
 
47.29  Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα που ειδικεύονται στη πώληση: 
- γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών 
- άλλων τροφίμων π.δ.κ.α 
 
47.3  Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
47.30  Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το λιανικό εμπόριο καυσίμων για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- το λιανικό εμπόριο λιπαντικών προϊόντων και ψυκτικών προϊόντων για μηχανοκίνητα οχήματα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο καυσίμων, βλέπε 46.71 
- το λιανικό εμπόριο αερίου υγροποιημένου πετρελαίου για τη μαγειρική ή για τη θέρμανση, βλέπε 
47.78 
 
47.4    Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών     συστημάτων σε ειδικευμένα 
καταστήματα 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο του τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και 
επικοινωνιών ΤΠΕ (ICT), όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ο περιφερειακός εξοπλισμός τους και τα 
καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη, από ειδικευμένα καταστήματα. 
 
47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών 
- το λιανικό εμπόριο περιφερειακού εξοπλισμού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
- το λιανικό εμπόριο κονσόλων για βιντεοπαιχνίδια 
- το λιανικό εμπόριο λογισμικού γενικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των βιντεοπαιχνιδιών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- το λιανικό εμπόριο κενών κασετών και δίσκων, βλέπε 47.63 
 
47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
 
47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το λιανικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού 
- το λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας 
- το λιανικό εμπόριο συσκευών και εγγραφέων CD, DVD κτλ. 
 
 
 
 
47.5   Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο οικιακού εξοπλισμού, όπως είναι τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα, τα μεταλλικά σκεύη, οι τάπητες, οι ηλεκτρικές συσκευές ή τα έπιπλα, σε ειδικευμένα καταστήματα. 
 
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το λιανικό εμπόριο υφασμάτων 
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- το λιανικό εμπόριο νήματος για πλέξιμο 
- το λιανικό εμπόριο βασικών υλικών για την κατασκευή κιλιμιών, ταπήτων τοίχου ή κεντημάτων 
- το λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών υλών 
- το λιανικό εμπόριο ψιλικών: βελονών, κλωστών ραπτικής κτλ. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- το λιανικό εμπόριο ρουχισμού, βλέπε 47.71  
 
47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα που ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο σιδηρικών 
- στο λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 
- στο λιανικό εμπόριο επίπεδου γυαλιού 
- στο λιανικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών όπως είναι τα τούβλα, το ξύλο, τα είδη υγιεινής 
- στο λιανικό εμπόριο υλικών και εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- το λιανικό εμπόριο χορτοκοπτικών μηχανών, ανεξαρτήτως του τρόπου χειρισμού τους 
- το λιανικό εμπόριο σαουνών 
 
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών, και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο χαλιών και κιλιμιών 
- στο λιανικό εμπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών 
- στο λιανικό εμπόριο ταπετσαρίας και επενδύσεων δαπέδου 
 
Από αυτήν την τάξη εξαιρείται: 
- το λιανικό εμπόριο πλακιδίων δαπέδου από φελλό, βλέπε 47.52 
 
47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Από αυτήν την τάξη εξαιρούνται τα καταστήματα τα οποία ειδικεύονται : 
- στο λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας, βλέπε 47.43 
 
47.59  Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο οικιακών επίπλων 
- στο λιανικό εμπόριο ειδών φωτισμού 
- στο λιανικό εμπόριο σκευών κουζίνας και μαχαιροπήρουνων, πήλινων σκευών, γυαλικών, 
πορσελάνινων ειδών και ειδών κεραμικής 
- στο λιανικό εμπόριο ξύλινων ειδών, ειδών από φελλό και ειδών καλαθοπλεκτικής 
- στο λιανικό εμπόριο μη-ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
- στο λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων και παρτιτούρων  
- στο λιανικό εμπόριο συστημάτων ασφαλείας, όπως είναι οι μηχανισμοί ή οι κλειδαριές ασφαλείας, 
τα χρηματοκιβώτια και τα θησαυροφυλάκια, χωρίς υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης 
- στο λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- το λιανικό εμπόριο αντικών, βλέπε 47.79 
 
47.6 Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο σε ειδικευμένα καταστήματα, επιμορφωτικών, πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών αγαθών, όπως είναι τα βιβλία, οι εφημερίδες, τα προεγγεγραμμένα μέσα μουσικής και βίντεο, 
ο αθλητικός εξοπλισμός και τα παιχνίδια διαφόρων ειδών. 
 
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο βιβλίων όλων των ειδών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων ή παλαιών βιβλίων, βλέπε 47.79 
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47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- το λιανικό εμπόριο προμηθειών γραφείου όπως είναι τα στυλό, τα μολύβια, το χαρτί κτλ. 
 
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο μουσικών δίσκων, κασετών ήχου, συμπυκνωμένων δίσκων και κασετών 
- στο λιανικό εμπόριο βιντεοκασετών και DVDs 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- το λιανικό εμπόριο κενών κασετών και δίσκων 
 
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών, εξοπλισμού ψαρέματος, ειδών κατασκήνωσης, μικρών 
σκαφών αναψυχής και ποδηλάτων 
 
47.65   Λιανικό εμπόριο  παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, κατασκευασμένων από όλα τα υλικά 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- το λιανικό εμπόριο κονσόλων για βιντεοπαιχνίδια, βλέπε 47.41 
- το λιανικό εμπόριο λογισμικού γενικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των βιντεοπαιχνιδιών, 
βλέπε 47.41 
 
47.7 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το εμπόριο σε ειδικευμένα καταστήματα που διαθέτουν μία συγκεκριμένη γραμμή 
προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε άλλα τμήματα της ταξινόμησης, όπως είναι ο ρουχισμός, τα 
υποδήματα και τα δερμάτινα είδη, τα φαρμακευτικά και ιατρικά είδη, τα ρολόγια, τα σουβενίρ, τα υλικά 
καθαρισμού, τα όπλα, τα λουλούδια, τα κατοικίδια ζώα και άλλα. Περιλαμβάνεται επίσης το λιανικό εμπόριο 
μεταχειρισμένων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα. 
 
47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης 
- στο λιανικό εμπόριο γούνινων ειδών 
- στο λιανικό εμπόριο εσωρούχων και εξαρτημάτων ρουχισμού όπως είναι τα γάντια, οι γραβάτες, οι 
τιράντες κτλ.  
 
Από αυτήν την τάξη εξαιρείται: 
- το λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, βλέπε 47.51 
 
47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο υποδημάτων 
- στο λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών 
- στο λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ταξιδιού από δέρμα και υποκατάστατα δέρματος 
 
Από αυτήν την τάξη εξαιρούνται καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο ειδικού αθλητικού εξοπλισμού υπόδησης όπως μπότες για χιονοπέδιλα (σκι), 
βλέπε 47.64 
 
47.73 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών 
 
47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 
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47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο ειδών αρωματοποιίας και καλλυντικών ειδών 
 
47.76  Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και οργάνων ακριβείας 
- στις δραστηριότητες οπτικών 
- στο λιανικό εμπόριο σουβενίρ, ειδών χειροτεχνίας και θρησκευτικών αντικειμένων 
- στο λιανικό εμπόριο έργων τέχνης 
- στο λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου για οικιακή χρήση, εμφιαλωμένου υγραερίου, 
κάρβουνου και καύσιμης ξυλείας 
- στο λιανικό εμπόριο όπλων και πυρομαχικών 
- στο λιανικό εμπόριο γραμματοσήμων και νομισμάτων 
- στο λιανικό εμπόριο μη-βρώσιμων προϊόντων π.δ.κ.α.  
 
47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων 
- στο λιανικό εμπόριο άλλων μεταχειρισμένων ειδών 
- στο λιανικό εμπόριο αντικών 
- στις δραστηριότητες οίκων δημοπρασίας (λιανικό εμπόριο) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται καταστήματα τα οποία ειδικεύονται: 
- στο λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων, βλέπε 45.1 
- στις δραστηριότητες δημοπρασιών μέσω διαδικτύου και άλλων δημοπρασιών που δεν 
πραγματοποιούνται σε καταστήματα (λιανικό εμπόριο), βλέπε 47.91, 47.99 
- στις δραστηριότητες ενεχυροδανειστηρίων, βλέπε 64.92 
 
47.8 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο όλων των ειδών καινούργιων ή μεταχειρισμένων προϊόντων 
συνήθως σε κινητούς πάγκους, είτε κατά μήκος μίας δημόσιας οδού ή σε συγκεκριμένο χώρο αγοράς. 
 
47.81  Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού μέσω υπαίθριων πάγκων ή αγορών 
 
Από αυτήν την τάξη εξαιρείται: 
- το λιανικό εμπόριο προμαγειρεμένων μερίδων φαγητού για άμεση κατανάλωση (κινητοί πωλητές 
τροφίμων), βλέπε 56.10 
 
47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και  υποδημάτων σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές 
 
47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το λιανικό εμπόριο άλλων ειδών μέσω υπαίθριων πάγκων και αγορών, όπως είναι: 
• τάπητες και κιλίμια 
• βιβλία 
• παιχνίδια κάθε είδους 
• οικιακές συσκευές και καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη 
• προεγγεγραμμένα μέσα μουσικής και βίντεο 
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47.9 Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες λιανικού εμπορίου μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών, μέσω 
διαδικτύου, από πωλητές που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, από αυτόματες μηχανές πώλησης κτλ. 
 
47.91   Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 
 
Στις δραστηριότητες λιανικού εμπορίου αυτής της τάξης, ο αγοραστής κάνει τις επιλογές του βάσει 
διαφημιστικών εντύπων, καταλόγων, πληροφοριών που παρέχονται σε μια ιστοσελίδα, μοντέλων ή 
οποιωνδήποτε διαφημιστικών μέσων. Ο πελάτης κάνει την παραγγελία του μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου 
ή μέσω διαδικτύου (συνήθως μέσω ειδικών μέσων που παρέχονται από μία ιστοσελίδα). Τα αγορασθέντα 
προϊόντα μπορούν είτε να φορτωθούν απευθείας μέσω διαδικτύου ή να παραδοθούν φυσιολογικά στον 
πελάτη. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το λιανικό εμπόριο  προϊόντων όλων των ειδών μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας 
- το λιανικό εμπόριο προϊόντων όλων των ειδών μέσω διαδικτύου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την απευθείας πώληση μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και τηλεφώνου 
- τις λιανικές δημοπρασίες μέσω διαδικτύου 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων καθώς και το λιανικό εμπόριο τμημάτων και 
εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω διαδυκτίου, βλέπε 45.1, 45.3 
- το λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών καθώς και των τμημάτων και των εξαρτημάτων τους μέσω 
διαδικτύου, βλέπε 45.40 
 
47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το λιανικό εμπόριο προϊόντων όλων των ειδών με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος δεν 
περιλαμβάνεται στις προηγούμενες κατηγορίες: 
• με απευθείας πωλήσεις ή από πωλητές που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι 
• από αυτόματες μηχανές πώλησης κτλ. 
- με απευθείας πώληση καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, καυσόξυλα κτλ.) που παραδίδονται στα 
κτίρια των πελατών 
- τις δραστηριότητες δημοπρασιών που δεν διενεργούνται σε καταστήματα (λιανικές, εκτός μέσω 
διαδυκτίου)  
- το λιανικό εμπόριο από εξουσιοδοτημένους πράκτορες που δεν διατηρούν κατάστημα 
 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ  Η - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει την οδική, υδάτινη ή εναέρια μεταφορά  μέσω τρένου, αγωγών επιβατών ή 
φορτίων, είτε είναι προγραμματισμένη είτε όχι, καθώς και συναφείς δραστηριότητες όπως είναι οι 
εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, η διακίνηση και αποθήκευση 
φορτίων κτλ. Σε αυτόν τον τομέα συμπεριλαμβάνεται η ενοικίαση εξοπλισμού μεταφοράς με οδηγό ή 
χειριστή. Περιλαμβάνονται επίσης οι ταχυδρομικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες ταχυμεταφορέων. 
 
Από αυτόν τον τομέα εξαιρούνται: 
- οι κύριες επισκευές ή αλλαγές του εξοπλισμού μεταφοράς, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, 
βλέπε ομάδα 33.1 
- η δομική κατασκευή, συντήρηση και επισκευή των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών, των 
λιμανιών, των αεροδρομίων, βλέπε κλάδο 42 
- η συντήρηση και η επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, βλέπε 45.20 
- η ενοικίαση εξοπλισμού μεταφοράς χωρίς οδηγό ή χειριστή, βλέπε 77.1, 77.3 
 
49       Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τη μεταφορά επιβατών και φορτίου μέσω οδικού δικτύου και σιδηροδρομικών 
γραμμών, καθώς και τη μεταφορά φορτίου μέσω αγωγών. 
 
49.1 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 
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49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών μέσω τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού σε βασικά δίκτυα, τα 
οποία εκτείνονται σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή 
- τη μεταφορά επιβατών μέσω υπεραστικών σιδηροδρομικών γραμμών 
- τη λειτουργία κλιναμαξών ή βαγονιών-ρεστοράν τρένου ως ολοκληρωμένη λειτουργία των 
σιδηροδρομικών εταιρειών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η μεταφορά επιβατών μέσω αστικών και προαστιακών συστημάτων μεταφοράς, βλέπε 49.31 
- οι δραστηριότητες τερματικών σταθμών επιβατών, βλέπε 52.21 
- η λειτουργία σιδηροδρομικής υποδομής και οι συναφείς δραστηριότητες όπως είναι η αλλαγή 
μεταφορικού μέσου και η αλλαγή διακλαδώσεων σιδηροτροχιών, βλέπε 52.21 
- η λειτουργία κλιναμαξών ή βαγονιών-ρεστοράν τρένου όταν διευθύνονται από ξεχωριστές 
μονάδες, βλέπε 55.90, 56.10 
 
49.2 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 
 
49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη μεταφορά φορτίου μέσω κύριων σιδηροδρομικών δικτύων καθώς και μικρότερων 
σιδηροδρόμων μεταφοράς φορτίου 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η αποθήκευση, βλέπε 52.10 
- οι δραστηριότητες τερματικών σταθμών φορτίων, βλέπε 52.21 
- η λειτουργία σιδηροδρομικής υποδομής και οι συναφείς δραστηριότητες όπως είναι η αλλαγή 
μεταφορικού μέσου και η αλλαγή διακλαδώσεων σιδηροτροχιών, βλέπε 52.21 
- η διακίνηση φορτίων, βλέπε 52.24 
 
49.3 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει όλες τις  δραστηριότητες χερσαίας μεταφοράς επιβατών εκτός από την 
υπεραστική σιδηροδρομική μεταφορά. 
 
49.31   Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη χερσαία μεταφορά επιβατών με αστικά και προαστιακά συστήματα μεταφοράς. Αυτή μπορεί να 
περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τρόπους χερσαίας μεταφοράς, όπως είναι  τα λεωφορεία, τα τραμ, τα 
τρόλεϊ, οι υπόγειες και υπερυψωμένες σιδηροδρομικές γραμμές κτλ. Η μεταφορά εκτελείται βάσει 
προγραμματισμένων δρομολογίων  ακολουθώντας συνήθως ένα σταθερό ωράριο, το οποίο επιτρέπει την 
επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών σε καθορισμένες συνήθως στάσεις. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις συγκοινωνιακές γραμμές σύνδεσης πόλης-αεροδρομίου ή πόλης-σταθμού 
- τη λειτουργία τελεφερίκ, βαγονιών σε εναέρια καλώδια κτλ. εάν αποτελούν τμήμα των αστικών και 
προαστιακών συστημάτων μεταφοράς  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η μεταφορά επιβατών μέσω υπεραστικών σιδηροδρομικών γραμμών, βλέπε 49.10 
 
49.32 Εκμετάλλευση ταξί 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εκμετάλλευση ταξί 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- άλλες ενοικιάσεις ιδιωτικών αυτοκινήτων με οδηγό 
 
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- άλλη οδική μεταφορά επιβατών: 
• προγραμματισμένες υπηρεσίες λεωφορείων μακρινής απόστασης 
• ναυλώσεις, εκδρομές και άλλες ευκαιριακές υπηρεσίες λεωφορείων  



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
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• προγραμματισμένες ειδικές διαδρομές λεωφορείων για αεροδρόμια 
- τη λειτουργία τελεφερίκ, αναβατωρίων για σκιέρ και αναβατωρίων με καλώδια εάν δεν αποτελούν 
τμήμα των αστικών ή προαστιακών συστημάτων μετάβασης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τη λειτουργία σχολικών λεωφορείων και λεωφορείων για τη μεταφορά υπαλλήλων 
- τη μεταφορά επιβατών με οχήματα που σύρονται από ανθρώπους ή ζώα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η μεταφορά με ασθενοφόρο, βλέπε 86.90 
 
49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει όλες τις χερσαίες δραστηριότητες μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από την 
σιδηροδρομική μεταφορά. 
 
49.41   Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- όλες τις λειτουργίες οδικής μεταφοράς φορτίου: 
• μεταφορά υλοτομημένης ακατέργαστης ξυλείας 
• μεταφορά αποθεμάτων εμπορευμάτων 
• μεταφορά κατεψυγμένων ειδών 
• μεταφορά βαριών ειδών 
• μεταφορά φορτίων χύμα συμπεριλαμβανομένης  της μεταφοράς σε βυτιοφόρα συλλογής 
γάλακτος από αγροκτήματα 
• μεταφορά αυτοκινήτων 
• μεταφορά απορριμμάτων και άχρηστων υλικών, χωρίς συλλογή ή διάθεση  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την ενοικίαση φορτηγών με οδηγό 
- τη μεταφορά φορτίου με οχήματα που σύρονται από ανθρώπους ή ζώα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η μεταφορά υλοτομημένης ξυλείας μέσα στο δάσος, ως τμήμα των υλοτομικών λειτουργιών, βλέπε 
02.40 
- η διανομή νερού με φορτηγά, βλέπε 36.00 
- η λειτουργία τερματικών εγκαταστάσεων για τη διακίνηση φορτίων, βλέπε 52.21 
- οι δραστηριότητες πακεταρίσματος σε κιβώτια και οι δραστηριότητες συσκευασίας που 
υποβοηθούν τη μεταφορά, βλέπε 52.29 
- οι ταχυδρομικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες ταχυμεταφορέων βλέπε 53.10, 53.20 
- η μεταφορά απορριμμάτων ως συμπληρωματικό τμήμα των δραστηριοτήτων συλλογής 
απορριμμάτων, βλέπε 38.11, 38.12 
 
49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υπηρεσίες μετακόμισης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσω οδικής μεταφοράς 
 
49.5 Μεταφορές μέσω αγωγών 
 
49.50 Μεταφορές μέσω αγωγών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη μεταφορά αερίων, ρευστών, νερού, διαλυμάτων πηλού ή γύψου και άλλων ειδών μέσω αγωγών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τη λειτουργία αντλιοστασίων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η διανομή φυσικού αερίου ή φωταερίου, νερού ή ατμού, βλέπε 35.22, 35.30, 36.00 
- η μεταφορά υγρών με φορτηγά, βλέπε 49.41  
 
50       Πλωτές μεταφορές 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την πλωτή μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, είτε είναι προγραμματισμένη 
είτε όχι. Περιλαμβάνονται επίσης οι μεταφορές με ρυμούλκηση ή ώθηση σκαφών, εκδρομών, κρουαζιέρων ή 
περιηγήσεων, φέρρυ μπόουτς, θαλάσσια ταξί κτλ. Παρόλο που η τοποθεσία είναι ένας δείκτης για τον 
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διαχωρισμό μεταξύ της χερσαίας και της θαλάσσιας μεταφοράς εσωτερικών υδάτων,  ο καθοριστικός 
παράγοντας είναι ο τύπος σκάφους που χρησιμοποιείται. Η μεταφορά με σκάφη θαλάσσης κατατάσσεται 
στις ομάδες 50.1 και 50.2, ενώ η μεταφορά με τη χρήση άλλων σκαφών κατατάσσεται στις ομάδες 50.3 και 
50.4. 
 
Από αυτόν τον κλάδο εξαιρούνται οι δραστηριότητες εστιατορίων και μπαρ πάνω σε επιβατικά πλοία (βλέπε 
τάξεις 56.10, 56.30), εάν διενεργούνται από ξεχωριστές μονάδες. 
 
50.1 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών  
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τη μεταφορά επιβατών με σκάφη που είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε 
θαλάσσια ή παράκτια νερά. Περιλαμβάνεται επίσης η μεταφορά επιβατών σε μεγάλες λίμνες κτλ. όταν 
χρησιμοποιούνται παρόμοιοι τύποι σκαφών. 
 
50.10  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη μεταφορά επιβατών μέσω θαλάσσιων και παράκτιων υδάτινων οδών, είτε είναι 
προγραμματισμένη είτε όχι: 
• τη λειτουργία σκαφών για εκδρομές, κρουαζιέρες ή περιηγήσεις 
• τη λειτουργία φέρρυ μπόουτς, θαλάσσιων ταξί κτλ. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την ενοικίαση σκαφών αναψυχής με πλήρωμα, για μεταφορά σε θαλάσσιες ή παράκτιες υδάτινες 
οδούς (π.χ. για κρουαζιέρες ψαρέματος) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες εστιατορίων και μπαρ σε επιβατικά πλοία, όταν παρέχονται από 
ξεχωριστές μονάδες, βλέπε 56.10, 56.30 
- η ενοικίαση σκαφών αναψυχής και θαλαμηγών χωρίς πλήρωμα, βλέπε 77.21 
- η ενοικίαση εμπορικών πλοίων ή βαρκών χωρίς πλήρωμα, βλέπε 77.34 
- η λειτουργία ‘πλωτών καζίνο’, βλέπε 92.00 
 
50.2 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τη μεταφορά φορτίων με σκάφη που είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε 
θαλάσσιες ή παράκτιες υδάτινες οδούς. Περιλαμβάνεται επίσης η μεταφορά φορτίου σε μεγάλες λίμνες κτλ. 
όταν χρησιμοποιούνται σκάφη παρόμοιου τύπου. 
 
50.20  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη μεταφορά φορτίων μέσω θαλάσσιων ή παράκτιων υδάτινων οδών, είτε είναι προγραμματισμένη 
είτε όχι 
- τη μεταφορά με ρυμούλκηση ή ώθηση φορτηγίδων, εξεδρών πετρελαίου κτλ. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η αποθήκευση φορτίου, βλέπε 52.10 
- η λειτουργία λιμανιών και άλλες βοηθητικές δραστηριότητες όπως ο ελλιμενισμός, η πλοήγηση, η 
εκφόρτωση μέσω φορτηγίδων, η διάσωση πλοίων, βλέπε 52.22 
- η διακίνηση φορτίων, βλέπε 52.24 
 
50.3 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών  
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την εσωτερική πλωτή μεταφορά επιβατών, με σκάφη που δεν είναι κατάλληλα 
για θαλάσσιες μεταφορές. 
 
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη μεταφορά επιβατών μέσω ποταμών, καναλιών, λιμνών και άλλων εσωτερικών υδάτινων οδών, 
συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς μέσα σε λιμάνια  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την ενοικίαση σκαφών αναψυχής με πλήρωμα, για μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η ενοικίαση σκαφών αναψυχής και θαλαμηγών χωρίς πλήρωμα, βλέπε 77.21 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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50.4 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων  
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τη μεταφορά φορτίων μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών, με σκάφη που δεν 
είναι κατάλληλα για θαλάσσιες μεταφορές. 
 
50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω ποταμών, καναλιών, λιμνών και άλλων εσωτερικών υδάτινων 
οδών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μέσα σε λιμάνια  
 
51 Αεροπορικές μεταφορές 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την εναέρια ή διαστημική μεταφορά επιβατών ή φορτίων. 
 
Από αυτόν τον κλάδο εξαιρούνται: 
- οι ψεκασμοί καλλιεργειών, βλέπε 01.61 
- η γενική επιθεώρηση αεροσκαφών ή κινητήρων αεροσκαφών, βλέπε 33.16 
- η λειτουργία αεροδρομίων, βλέπε 52.23 
- οι εναέριες διαφημίσεις (γραφή στον ουρανό με καπνό κτλ.), βλέπε 73.11 
- οι εναέριες φωτογραφήσεις, βλέπε 74.20 
 
51.1   Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 
 
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εναέρια μεταφορά επιβατών βάσει τακτικών δρομολογίων και ωραρίων 
- τις εκμισθωμένες πτήσεις για επιβάτες 
- τις πτήσεις για θέαση και περιήγηση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την ενοικίαση εξοπλισμού αεροπορικής μεταφοράς με χειριστή, με σκοπό την μεταφορά επιβατών 
- τις γενικές αεροπλοϊκές δραστηριότητες, όπως είναι: 
• η μεταφορά επιβατών μέσω αερολεσχών για  εκπαίδευση ή αναψυχή 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών χωρίς χειριστή, βλέπε 77.35 
 
51.2 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και διαστημικές μεταφορές  
 
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εναέρια μεταφορά φορτίων βάσει τακτικών δρομολογίων και ωραρίων 
- τη μη προγραμματισμένη εναέρια μεταφορά φορτίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την ενοικίαση εξοπλισμού αεροπορικής μεταφοράς με χειριστή, με σκοπό την μεταφορά φορτίου  
 
51.22  Διαστημικές μεταφορές  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εκτόξευση δορυφόρων και διαστημικών οχημάτων 
- την διαστημική μεταφορά φορτίων και επιβατών 
 
52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, 
όπως είναι η λειτουργία μεταφορικής υποδομής (π.χ. αεροδρόμια, λιμάνια, σήραγγες, γέφυρες, κτλ.) και οι 
δραστηριότητες μεταφορικών πρακτορείων και πρακτορείων διακίνησης φορτίων. 
 
52.1   Αποθήκευση  
 
52.10  Αποθήκευση     
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
 
 

437

- τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης  για όλων των ειδών τα αγαθά: 
• λειτουργία αποθηκών σιτηρών με μηχανικές εγκαταστάσεις, αποθηκών γενικού εμπορίου, 
αποθηκών-ψυγείων, δεξαμενών αποθήκευσης κτλ. 
 
 Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την αποθήκευση αγαθών σε εμπορικές ζώνες του εξωτερικού 
- την αποθήκευση αγαθών με τη μέθοδο ταχείας ψύξης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης για μηχανοκίνητα οχήματα, βλέπε 52.21 
- η λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ιδίας χρήσης, βλέπε 68.20 
- η ενοικίαση κενού χώρου, βλέπε 68.20  
 
52.2 Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει επικουρικές δραστηριότητες μεταφοράς επιβατών ή φορτίων, όπως είναι η 
λειτουργία τμημάτων της μεταφορικής υποδομής ή δραστηριότητες συναφείς με τη διακίνηση φορτίων 
αμέσως πριν ή αμέσως μετά τη μεταφορά ή ανάμεσα στις μεταφορικές διαδρομές. Περιλαμβάνεται η 
λειτουργία και η συντήρηση όλων των μεταφορικών εγκαταστάσεων. 
 
52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- δραστηριότητες συναφείς με τη χερσαία μεταφορά επιβατών, ζώων ή φορτίων: 
• τη λειτουργία τερματικών σταθμών όπως είναι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι σταθμοί λεωφορείων, 
οι σταθμοί για τη διακίνηση αγαθών 
• τη λειτουργία σιδηροδρομικής υποδομής 
• τη λειτουργία οδών, γεφυρών, σηραγγών, ανοιχτών ή κλειστών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, 
χώρων στάθμευσης ποδηλάτων, αποθηκευτικών χώρων τροχόσπιτων για το χειμώνα 
- την αλλαγή τροχιάς τρένου και την αλλαγή γραμμής 
- τη ρυμούλκηση και την οδική βοήθεια 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την υγροποίηση υγραερίου/γκαζιού για μεταφορικούς σκοπούς 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η διακίνηση φορτίων, βλέπε 52.24 
 
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- δραστηριότητες συναφείς με την πλωτή μεταφορά επιβατών, ζώων ή φορτίων: 
• τη λειτουργία εγκαταστάσεων τερματικών σταθμών όπως είναι τα λιμάνια και οι αποβάθρες 
• τη λειτουργία δεξαμενών ρύθμισης υδάτινων οδών κτλ. 
• τις δραστηριότητες πλοήγησης, ναυσιπλοΐας και ελλιμενισμού σκαφών 
• τις δραστηριότητες φορτηγίδων και δραστηριότητες διάσωσης 
• τις δραστηριότητες σχετικές με φάρους 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η διακίνηση φορτίων, βλέπε 52.24 
- η λειτουργία μαρίνων, βλέπε 93.29 
 
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- δραστηριότητες συναφείς με την εναέρια μεταφορά επιβατών, ζώων ή φορτίων: 
• λειτουργία εγκαταστάσεων τερματικών σταθμών όπως είναι οι σταθμοί αεροδρομίων κτλ. 
• οι δραστηριότητες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και κυκλοφορίας στο έδαφος 
• δραστηριότητες υπηρεσιών εδάφους σε αεροδρόμια κτλ. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις υπηρεσίες πυρόσβεσης και πυρασφάλειας στα αεροδρόμια 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η διακίνηση φορτίων, βλέπε 52.24 
- η λειτουργία αεροπορικών σχολών, βλέπε 85.32, 85.53 
 
52.24 Διακίνηση φορτίων 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη φόρτωση και την εκφόρτωση αγαθών ή αποσκευών επιβατών, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
μεταφοράς 
- τις φορτοεκφορτώσεις 
- τη φόρτωση και εκφόρτωση βαγονιών τρένων με φορτία  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η λειτουργία εγκαταστάσεων τερματικών σταθμών, βλέπε 52.21, 52.22 και 52.23 
 
52.29  Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την αποστολή εμπορευμάτων 
- τη διευθέτηση ή την οργάνωση σιδηροδρομικών, οδικών, θαλάσσιων ή εναέριων μεταφορών 
- την οργάνωση ομαδικών ή ατομικών αποστολών εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένης της 
παραλαβής και της παράδοσης αγαθών και της ομαδοποίησης αποστολών εμπορευμάτων)  
- την έκδοση και προμήθεια μεταφορικών εγγράφων και φορτωτικών 
- τις δραστηριότητες εκτελωνιστών 
- τις δραστηριότητες θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών 
- τη μεσιτεία για χώρο (αποθηκευτικό) σε καράβια και αεροσκάφη 
- τις ενέργειες χειρισμού εμπορευμάτων, π.χ. προσωρινή συσκευασία εμπορευμάτων με αποκλειστικό 
σκοπό την προστασία κατά τη διαμετακόμιση, επανασυσκευασία, δειγματοληψία και ζύγισμα εμπορευμάτων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων, βλέπε 53.20 
- η παροχή ασφάλισης για  μηχανοκίνητα οχήματα, θαλάσσια οχήματα, αεροπορικά οχήματα και 
μεταφορές, βλέπε 65.12 
- οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, βλέπε 79.11 
- οι δραστηριότητες ξεναγών, βλέπε 79.12 
- οι δραστηριότητες αρωγής τουριστών, βλέπε 79.90 
 
53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει δραστηριότητες ταχυδρομείων και ταχυμεταφορέων, όπως είναι η συλλογή, η 
μεταφορά και η παράδοση γραμμάτων και δεμάτων κάτω από ποικίλους διακανονισμούς. Περιλαμβάνονται 
επίσης οι υπηρεσίες τοπικής παράδοσης και τοπικών ταχυδρόμων. 
 
53.1 Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας 
 
53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες ταχυδρομικών υπηρεσιών που λειτουργούν στο πλαίσιο της 
υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση μίας υποδομής καθολικής 
εξυπηρέτησης. Η υποδομή περιλαμβάνει ταχυδρομεία, εγκαταστάσεις διαλογής και επεξεργασίας, και 
γραμμές μεταφοράς ταχυδρομείου για τη συλλογή και την παράδοση της αλληλογραφίας. Η παράδοση 
μπορεί να περιλαμβάνει την ταχυδρόμηση γραμμάτων, δηλαδή επιστολών, καρτών, χάρτινων εντύπων 
(εφημερίδων, περιοδικών, διαφημιστικών  εντύπων, κτλ.), μικρών πακέτων, αγαθών ή εγγράφων. 
Περιλαμβάνονται επίσης άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη στήριξη της υποχρέωσης 
καθολικής εξυπηρέτησης. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη συλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και την παράδοση (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό) 
ταχυδρομημένων γραμμάτων και δεμάτων (τύπου αλληλογραφίας)  όπως και πακέτων από ταχυδρομικές 
υπηρεσίες που λειτουργούν με την υποχρέωση καθολικής εξυπηρέτησης. Μπορεί να χρησιμοποιούνται ένας 
ή και περισσότεροι τρόποι μεταφοράς και η δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί είτε με ιδιόκτητα (ιδιωτικά) 
είτε με δημόσια μεταφορικά μέσα 
- τη συλλογή αλληλογραφίας και δεμάτων από δημόσια γραμματοκιβώτια ή από ταχυδρομεία 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες μεταφοράς χρημάτων και άλλες τραπεζικές δραστηριότητες μέσω 
ταχυδρομείων, βλέπε 64.19 
 
53.2 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  
 
53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
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- τη συλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και την παράδοση (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό) 
ταχυδρομημένων γραμμάτων και δεμάτων (τύπου αλληλογραφίας) και πακέτων από εταιρείες οι οποίες 
λειτουργούν έξω από το πλαίσιο της υποχρέωσης καθολικής εξυπηρέτησης. Μπορεί να χρησιμοποιούνται 
ένας ή περισσότεροι τρόποι μεταφοράς και η δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί είτε με ιδιόκτητα (ιδιωτικά) 
είτε με δημόσια μεταφορικά μέσα   
- τη διανομή και παράδοση αλληλογραφίας και δεμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκον 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η μεταφορά εμπορευμάτων, βλέπε (σύμφωνα με τον τρόπο μεταφοράς) 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 
51.21, 51.22 
 
 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ  Θ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει την παροχή εγκαταστάσεων σύντομης διαμονής για επισκέπτες και άλλους 
ταξιδιώτες και την παροχή ολοκληρωμένων γευμάτων και ποτών κατάλληλων για άμεση κατανάλωση. Η 
ποσότητα και το είδος των επικουρικών υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν τον τομέα μπορεί να ποικίλλει. 
 
Από αυτόν τον τομέα εξαιρείται η παροχή διαμονής μακράς διαρκείας ως κύρια κατοικία, η οποία 
κατατάσσεται στις δραστηριότητες κτηματομεσιτικών γραφείων (τομέας L). Εξαιρείται επίσης, η 
προπαρασκευή τροφίμων ή ποτών τα οποία είτε δεν είναι κατάλληλα για άμεση κατανάλωση είτε πωλούνται 
μέσω ανεξάρτητων μέσων διανομής, δηλαδή μέσω δραστηριοτήτων χονδρικού ή λιανικού εμπορίου. Η 
προπαρασκευή αυτών των τροφίμων κατατάσσεται στη μεταποίηση (τομέας C). 
 
 
55     Καταλύματα 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τη βραχυπρόθεσμη παροχή καταλύματος για επισκέπτες και άλλους 
ταξιδιώτες. Περιλαμβάνεται επίσης η παροχή καταλύματος για μεγαλύτερα διάστηματα για φοιτητές, 
εργαζόμενους και παρόμοια πρόσωπα. Μερικές μονάδες μπορεί να παρέχουν μόνο κατάλυμα ενώ άλλες 
παρέχουν ένα συνδυασμό καταλύματος, γευμάτων και/ή εγκαταστάσεων αναψυχής. 
 
Από αυτόν τον κλάδο εξαιρούνται οι δραστηριότητες που είναι συναφείς με την παροχή μακρόχρονης 
βασικής διαμονής, σε εγκαταστάσεις που συνήθως μισθώνονται σε μηνιαία ή ετήσια βάση (όπως είναι τα 
διαμερίσματα) και οι οποίες κατατάσσονται στα Κτηματομεσιτικά Γραφεία (τομέας L). 
 
55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
 
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή καταλύματος, συνήθως σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση, κυρίως για 
σύντομη διαμονή επισκεπτών. Οι μονάδες οι οποίες κατατάσσονται εδώ παρέχουν επιπλωμένη στέγαση σε 
ξενώνες και σουίτες και προσφέρουν στους φιλοξενούμενους καθημερινή καθαριότητα και στρώσιμο 
κρεβατιών. Μπορεί ακόμα να προσφέρουν μία ποικιλία επιπρόσθετων υπηρεσιών όπως είναι οι υπηρεσίες 
εστίασης, οι χώροι στάθμευσης οχημάτων, οι υπηρεσίες καθαριστηρίου ρούχων, οι πισίνες και οι αίθουσες 
εκγύμνασης, οι εγκαταστάσεις αναψυχής και οι εγκαταστάσεις αιθουσών για συνεδριάσεις και συνελεύσεις. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει διαμονή που παρέχεται από: 
- ξενοδοχεία 
- ξενοδοχειακά θέρετρα 
- σουίτες/ διαμερίσματα ξενοδοχείων 
- μοτέλ  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η παροχή οικιών και επιπλωμένων ή μη-επιπλωμένων διαμερισμάτων ή δωματίων για πιο μόνιμη 
χρήση, συνήθως σε μηνιαία ή ετήσια βάση, βλέπε κλάδο 68 
 
55.2 Καταλύματα  διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 
 
55.20 Καταλύματα  διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής  



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή καταλυμάτων, συνήθως σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. Πρόκειται 
κυρίως για σύντομη διαμονή επισκεπτών, σε χώρο που αποτελείται από πλήρως επιπλωμένα δωμάτια ή 
χώρους για διαμονή/διατροφή και ύπνο, με εγκαταστάσεις μαγειρικής ή πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες. 
Μπορεί να έχει τη μορφή διαμερισμάτων σε μικρά αυτόνομα πολυόροφα κτίρια ή σε σύμπλεγμα κτιρίων, ή 
σε ατομικά μπανγκαλόους, σαλέ ή εξοχικά και δωμάτια με υπηρεσίες οικονόμου. Συνήθως δεν παρέχονται, ή 
παρέχονται ελάχιστες, επιπρόσθετες υπηρεσίες.  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τα καταλύματα που παρέχονται από: 
- ξενώνες νέων και ορεινά καταφύγια 
- εστίες παραθερισμού για παιδιά και άλλους 
- διαμερίσματα για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση και μπανγκαλόους για επισκέπτες 
- εξοχικά και δωμάτια χωρίς υπηρεσίες οικονόμου 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παροχή επιπλωμένων καταλυμάτων σύντομης διαμονής με καθημερινή καθαριότητα, στρώσιμο 
κρεβατιών, υπηρεσίες εστίασης, βλέπε 55.10 
- η παροχή εστιών και επιπλωμένων ή μη επιπλωμένων διαμερισμάτων για πιο μόνιμη χρήση, 
συνήθως σε μηνιαία ή ετήσια βάση, βλέπε κλάδο 68 
 
55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα  
 
55.30   Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παροχή διαμονής για σύντομο χρονικό διάστημα σε κατασκηνωτικούς χώρους, πάρκα για 
ρυμουλκούμενα οχήματα, κατασκηνώσεις αναψυχής, κατασκηνώσεις για ψάρεμα και κυνήγι  
- την παροχή χώρου και εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης στέγαση που παρέχεται από: 
- απλές εγκαταστάσεις καταυλισμού για τοποθέτηση τεντών και/ή υπνόσακων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- τα ορεινά καταφύγια, οι καμπίνες και τα πανδοχεία, βλέπε 55.20  
  
55.9 Άλλα καταλύματα 
 
55.90 Άλλα καταλύματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή προσωρινής ή μεγαλύτερου διαστήματος διαμονής σε ατομικά ή 
κοινά δωμάτια ή κοιτώνες για φοιτητές, (εποχιακούς) εργάτες-μετανάστες και άλλα πρόσωπα. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- φοιτητικές εστίες 
- σχολικούς κοιτώνες 
- ξενώνες για εργαζόμενους 
- σπίτια όπου ενοικιάζονται επιπλωμένα δωμάτια και οικοτροφεία 
- σιδηροδρομικά βαγόνια ύπνου 
 
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες  υπηρεσιών εστίασης 
που παρέχουν ολοκληρωμένα γεύματα ή ποτά κατάλληλα για άμεση κατανάλωση  σε παραδοσιακά 
εστιατόρια, σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης ή σε εστιατόρια πώλησης μερίδων φαγητού σε πακέτο, είτε για 
μόνιμα είται για προσωρινά εστιατόρια με ή χωρίς καθίσματα. Καθοριστικό είναι το γεγονός ότι 
προσφέρονται γεύματα που είναι κατάλληλα για άμεση κατανάλωση, και όχι το είδος της εγκατάστασης που 
τα παρέχει. 
 
Εξαιρείται η παρασκευή γευμάτων που δεν είναι κατάλληλα για άμεση κατανάλωση ή που δεν έχει 
προγραμματιστεί η άμεση κατανάλωση τους και η παρασκευή έτοιμου φαγητού το οποίο δεν θεωρείται 
γεύμα (βλέπε κλάδους 10: Βιομηχανία τροφίμων και 11: Ποτοποιία). Εξαιρείται επίσης η πώληση τροφίμων 
ιδίας παραγωγής τα οποία δεν θεωρούνται γεύματα, ή γευμάτων τα οποία δεν είναι κατάλληλα για άμεση 
κατανάλωση (βλέπε τομέα G: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο). 
 
56.1 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 
 
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών εστίασης σε πελάτες, είτε τους σερβίρουν 
άλλοι είτε σερβίρουν τον εαυτό τους από μπουφέ, είτε τρώνε έτοιμα γεύματα στο χώρο αυτό, είτε τα παίρνουν 
μαζί τους, είτε τα παραλαμβάνουν στο χώρο τους. Περιλαμβάνεται η προετοιμασία και το σερβίρισμα 
γευμάτων για άμεση κατανάλωση σε μηχανοκίνητα ή μη οχήματα και καροτσάκια. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τα εστιατόρια 
- τις καφετέριες 
- τα εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης 
- τη διανομή πίτσας 
- τα καταστήματα που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτο 
- την πώληση παγωτών με καροτσάκι 
- τα οχήματα ή καροτσάκια πώλησης φαγητού 
- την παρασκευή φαγητού σε πάγκους αγορών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες εστιατορίων και μπαρ, που συνδέονται με τη μεταφορά, όταν διενεργούνται 
από ξεχωριστές μονάδες 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- το λιανικό εμπόριο τροφίμων από αυτόματες μηχανές πώλησης, βλέπε 47.99 
- η λειτουργία παραχωρημένων χώρων εστίασης σε αθλητικές και άλλες εγκαταστάσεις, βλέπε 56.29 
 
56.2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τροφοδοσίας για ξεχωριστές εκδηλώσεις ή για μία 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τη λειτουργία παραχωρημένων χώρων εστίασης, όπως σε αθλητικές ή 
παρόμοιες εγκαταστάσεις. 
 
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εστίασης που βασίζεται σε συμβατικούς διακανονισμούς 
με τον πελάτη, στην τοποθεσία που ορίζεται από τον πελάτη, για συγκεκριμένη περίσταση. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παραγωγή διατηρούμενων έτοιμων τροφίμων για επαναπώληση, βλέπε 10.89 
- το λιανικό εμπόριο διατηρούμενων έτοιμων τροφίμων, βλέπε κλάδο 47 
 
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη βιομηχανική τροφοδοσία, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών διατροφής που 
βασίζεται σε συμβατικούς διακανονισμούς με τον πελάτη, για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία παραχωρημένων χώρων διατροφής σε αθλητικές και παρόμοιες 
εγκαταστάσεις. Τα τρόφιμα συχνά παρασκευάζονται σε μία κεντρική μονάδα.  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες των ανάδοχων υπηρεσιών διατροφής (π.χ. για μεταφορικές εταιρείες) 
- τη λειτουργία παραχωρημένων χώρων διατροφής σε αθλητικές και παρόμοιες εγκαταστάσεις 
- τη λειτουργία καντινών ή καφετεριών (π.χ. σε εργοστάσια, γραφεία, νοσοκομεία ή σχολεία) σε 
βάση παραχώρησης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παραγωγή διατηρούμενων έτοιμων τροφίμων για επαναπώληση, βλέπε 10.89 
- το λιανικό εμπόριο διατηρούμενων έτοιμων τροφίμων, βλέπε κλάδο 47 
 
56.3 Δραστηριότητες παροχής ποτών 
 
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη δραστηριότητα προετοιμασίας και σερβιρίσματος ποτών για άμεση επιτόπια 
κατανάλωση. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τα μπαρ 
- τις ταβέρνες 
- τις ντισκοτέκ (όπου επικρατεί το σερβίρισμα ποτού) 
- τις μπυραρίες 
- τις καφετερίες 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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- τα μπαρ που σερβίρουν φρουτοχυμούς 
- τους κινητούς πωλητές ποτών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η επαναπώληση συσκευασμένων/έτοιμων ποτών, βλέπε κλάδο 47 
- η λιανική πώληση ποτών από αυτόματες μηχανές πώλησης, βλέπε 47.99 
- η λειτουργία δισκοθηκών και πιστών χορού χωρίς σερβίρισμα ποτών, βλέπε 93.29 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ  Ι –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει την παραγωγή και τη διανομή πληροφοριών και πολιτιστικών προϊόντων, την 
παροχή των μέσων μετάδοσης ή διανομής αυτών των προϊόντων, καθώς και των δεδομένων ή των 
συστημάτων επικοινωνίας, τις δραστηριότητες τεχνολογίας ενημέρωσης και την επεξεργασία δεδομένων και 
άλλων βοηθητικών δραστηριοτήτων της ενημέρωσης. 
 
Τα κύρια μέρη αυτού του τομέα είναι οι εκδοτικές δραστηριότητες (κλάδος 58), συμπεριλαμβανομένης της 
έκδοσης λογισμικού, οι δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή και τη διάθεση κινηματογραφικών ταινιών 
και ηχογραφημένου ήχου (κλάδος 59), οι εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης και οι δραστηριότητες 
προγραμματισμού (κλάδος 60), οι δραστηριότητες τηλεπικοινωνιών (κλάδος 61), οι δραστηριότητες 
τεχνολογίας ενημέρωσης (κλάδος 62) και οι άλλες δραστηριότητες τεχνολογίας ενημέρωσης (κλάδος 63). 
 
Οι εκδοτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την απόκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ως προς το 
περιεχόμενο (προϊόντα ενημέρωσης) και την ανάληψη (ή τη ρύθμιση) της αναπαραγωγής και της διανομής 
αυτού του περιεχομένου σε διάφορες μορφές ώστε να είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. Όλες οι εφικτές 
μορφές έκδοσης (έντυπη, ηλεκτρονική ή ακουστική μορφή, στο διαδίκτυο, ως προϊόντα πολυμέσων όπως 
βιβλία αναφοράς σε CD-ROM κτλ.),  περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα. 
 
Οι δραστηριότητες που είναι συναφείς με την παραγωγή και την διάθεση τηλεοπτικών προγραμμάτων 
κατανέμονται στους κλάδους 59, 60 και 61, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια αυτής της 
διαδικασίας. Τα ατομικά συστατικά, όπως είναι οι κινηματογραφικές ταινίες, οι τηλεοπτικές σειρές κτλ. 
παράγονται από τις δραστηριότητες του κλάδου 59, ενώ η δημιουργία του ολοκληρωμένου προγράμματος 
τηλεοπτικού καναλιού από τα συστατικά προγράμματα που κατατάσσονται στο κλάδο 59 ή άλλα (όπως 
είναι ο προγραμματισμός ζωντανών ειδήσεων) κατατάσσεται στον κλάδο 60. Ο κλάδος 60 περιλαμβάνει 
επίσης την μετάδοση αυτού του ολοκληρωμένου τηλεοπτικού προγράμματος από τον παραγωγό. Η 
διανομή ολοκληρωμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων από τρίτους, δηλαδή χωρίς καμία αλλαγή του 
περιεχομένου, περιλαμβάνεται στον κλάδο 61, και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω εκπομπής είτε από 
δορυφορικά ή καλωδιακά συστήματα.  
 
58     Εκδοτικές δραστηριότητες 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την έκδοση βιβλίων, μπροσούρων, ενημερωτικών φυλλαδίων, λεξικών, 
εγκυκλοπαιδειών, ατλάντων, χαρτών και διαγραμμάτων, την έκδοση εφημερίδων, ημερολογίων  και 
περιοδικών, ευρετηρίων και ταχυδρομικών καταλόγων και άλλων εκδόσεων, καθώς και την έκδοση 
λογισμικού . 
 
Οι εκδοτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την απόκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ως προς το 
περιεχόμενο (προϊόντα ενημέρωσης) και την ανάληψη (ή τη ρύθμιση) της αναπαραγωγής και της διανομής 
αυτού του περιεχομένου σε διάφορες μορφές ώστε να γίνει διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. Όλες οι εφικτές 
μορφές έκδοσης (έντυπη, ηλεκτρονική ή ακουστική μορφή, στο διαδίκτυο, ως προϊόντα πολυμέσων όπως 
βιβλία αναφοράς σε CD-ROM κτλ.), εκτός της εκδόσεως κινηματογραφικών ταινιών, περιλαμβάνονται σε 
αυτόν τον τομέα. 
 
Από αυτόν τον κλάδο εξαιρείται η έκδοση κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και ταινιών σε DVD ή 
παρόμοια μέσα (κλάδος 59) και η παραγωγή πρωτοτύπων για δίσκους ή ακουστικό υλικό (κλάδος 59). 
Εξαιρείται επίσης η εκτύπωση (βλέπε 18.11, 18.12) και η μαζική αναπαραγωγή εγγεγραμμένων μέσων (βλέπε 
18.20). 
 
58.1 Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει δραστηριότητες εκδόσεως βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων 
περιοδικών εκδόσεων, ευρετηρίων και ταχυδρομικών καταλόγων, και άλλων έργων όπως οι φωτογραφίες, οι 
γκραβούρες, οι ταχυδρομικές κάρτες (καρτ ποσταλ), τα ωρολόγια προγράμματα, οι φόρμες (τα έντυπα), οι 
αφίσες και οι αναπαραγωγές έργων τέχνης. Αυτά τα έργα χαρακτηρίζονται από την πνευματική 
δημιουργικότητα που απαιτείται για τη δημιουργία και ανάπτυξη τους και συνήθως προστατεύονται από το 
δικαίωμα δημιουργού. 
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443

 
58.11 Έκδοση βιβλίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες έκδοσης βιβλίων σε έντυπη, ηλεκτρονική (CD, ηλεκτρονική 
παρουσίαση κτλ.) ή ακουστική μορφή ή στο διαδίκτυο. 
 
Περιλαμβάνονται: 
- η  έκδοση βιβλίων, ενημερωτικών φυλλαδίων και παρόμοιων εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των λεξικών και των εγκυκλοπαιδειών 
- η έκδοση ατλάντων, χαρτών και διαγραμμάτων 
- η έκδοση ακουστικών βιβλίων 
- η έκδοση εγκυκλοπαιδειών κτλ. σε CD-ROM 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παραγωγή υδρόγειων σφαιρών, βλέπε 32.99 
- η έκδοση διαφημιστικού υλικού, βλέπε 58.19 
- η έκδοση  βιβλίων μουσικής και βιβλίων τυπωμένων σε φύλλα χαρτιού, βλέπε 59.20  
- οι δραστηριότητες ανεξάρτητων συγγραφέων, βλέπε 90.03 
 
58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την έκδοση καταλόγων πληροφοριών (βάσεων δεδομένων), οι οποίοι 
προστατεύονται ως προς τη μορφή τους αλλά όχι ως προς το περιεχόμενό τους. Αυτοί οι κατάλογοι 
μπορούν να τυπωθούν ή να εκτυπωθούν σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την έκδοση ταχυδρομικών καταλόγων 
- την έκδοση τηλεφωνικών καταλόγων 
- την έκδοση άλλων ευρετηρίων και συλλογών, όπως είναι η νομολογία, η συνοπτική φαρμακευτική 
κτλ. 
 
58.13   Έκδοση εφημερίδων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εκδόσεως εφημερίδων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαφημιστικών εφημερίδων που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές τη βδομάδα. Αυτές οι πληροφορίες 
μπορούν να τυπωθούν ή να εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων, βλέπε 63.91 
 
58.14 Έκδοση περιοδικών κάθε είδους 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εκδόσεως περιοδικών ή εφημερίδων κάθε είδους, που 
κυκλοφορούν λιγότερο από τέσσερις φορές τη βδομάδα. Μπορούν να τυπωθούν ή να δημοσιευθούν σε 
ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης στο διαδίκτυο. Η δημοσίευση ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων περιλαμβάνεται εδώ. 
 
58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την έκδοση (συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων στο διαδίκτυο): 
• καταλόγων 
• φωτογραφιών, γκραβούρων και ταχυδρομικών καρτών 
• ευχετηρίων καρτών 
• φορμών (έντυπων) 
• αφισών, αναπαραγωγών έργων τέχνης  
• διαφημιστικού υλικού 
• άλλου έντυπου υλικού 
- την διαδικτυακή έκδοση στατιστικών και άλλων πληροφοριών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η έκδοση διαφημιστικών εφημερίδων, βλέπε 58.13 
- η προμήθεια λογισμικού μέσω διαδικτύου (φιλοξενία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης εφαρμογών), βλέπε 63.11 
 
58.2   Έκδοση λογισμικού 
 
58.21  Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
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444

 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την έκδοση ηλεκτρονικών παιχνιδιών  για όλες τις πλατφόρμες 
 
58.29  Έκδοση άλλου λογισμικού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την έκδοση έτοιμου (μη εξατομικευμένου) λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της 
μετάφρασης ή της προσαρμογής μη εξατομικευμένων λογισμικών για συγκεκριμένη αγορά: 
• συστημάτων λειτουργίας 
• επιχειρηματικών και άλλων εφαρμογών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η αναπαραγωγή λογισμικού, βλέπε 18.20 
- το λιανικό εμπόριο μη εξατομικευμένου λογισμικού, βλέπε 47.41 
- η παραγωγή λογισμικού που δεν σχετίζεται με τις εκδόσεις,  
συμπεριλαμβανωμένων των μεταφράσεων ή των προσαρμογών μη εξατομικευμένου λογισμικού για 
συγκεκριμένη αγορά έναντι αμοιβής ή σύμβασης βλέπε 62.01 
- η προμήθεια λογισμικού μέσω διαδικτύου (φιλοξενία εφαρμογών και παροχή 
συντήρησης εφαρμογών), βλέπε 63.11 
 
59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παραγωγή θεατρικών και μη-θεατρικών κινηματογραφικών ταινιών είτε σε 
κινηματογραφικό φιλμ, σε βίντεο είτε σε δίσκο για άμεση προβολή σε αίθουσες ή για εκπομπή στην 
τηλεόραση. Περιλαμβάνει τις βοηθητικές δραστηριότητες παραγωγής όπως είναι η σύνταξη κειμένων 
κινηματογραφικών ταινιών, η εγγραφή, η μεταγλώττιση κτλ.· τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών ή άλλων 
κινηματογραφικών παραγωγών (βιντεοκασέτες, DVDς κτλ) σε άλλες βιομηχανίες, καθώς και την προβολή 
τους. Περιλαμβάνεται επίσης η αγορά και η πώληση δικαιωμάτων διανομής κινηματογραφικών ταινιών ή 
άλλων κινηματογραφικών παραγωγών. 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες εγγραφών ήχου, δηλαδή την παραγωγή 
αυθεντικών πρωτότυπων εγγραφών ήχου, την κυκλοφορία, την προώθηση και τη διανομή τους, τις 
βοηθητικές δραστηριότητες έκδοσης εγγραφών μουσικής καθώς και ήχου σε στούντιο ή αλλού. 
 
59.1 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την παραγωγή θεατρικών ή μη-θεατρικών κινηματογραφικών ταινιών σε 
κινηματογραφικό φιλμ, βίντεο,  DVD ή σε άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής διανομής, για 
άμεση προβολή σε αίθουσες ή για εκπομπή στην τηλεόραση. Περιλαμβάνει τις βοηθητικές δραστηριότητες 
παραγωγής όπως είναι η σύνταξη κειμένων κινηματογραφικών ταινιών, η εγγραφή, η μεταγλώττιση κτλ.· τη 
διανομή κινηματογραφικών ταινιών ή άλλων κινηματογραφικών παραγωγών (βιντεοκασέτες, DVDς κτλ.) σε 
άλλες βιομηχανίες, καθώς και την προβολή τους. Περιλαμβάνεται επίσης η αγορά και η πώληση 
δικαιωμάτων διανομής κινηματογραφικών ταινιών ή άλλων κινηματογραφικών παραγωγών. 
 
59.11 Δραστηριότητες  παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων (τηλεοπτικών σειρών, 
ντοκιμαντέρ κτλ.) ή τηλεοπτικών διαφημίσεων    
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η αντιγραφή κινηματογραφικών ταινιών (εκτός της αναπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για 
διανομή σε θέατρα) καθώς και των κασετών ήχου και εικόνας, η αναπαραγωγή CD  ή DVD από πρωτότυπα, 
βλέπε 18.20 
- το χονδρικό εμπόριο μαγνητοσκοπημένων βιντεοταινιών, CDs, DVDs, βλέπε 46.43 
- το χονδρικό εμπόριο κενών βιντεοκασετών, CDs, βλέπε 46.52 
- το λιανικό εμπόριο βιντεοκασετών, CDs, DVDs, βλέπε 47.63 
- οι δραστηριότητες που ακολουθούν την παραγωγή, βλέπε 59.12 
- οι εγγραφές ήχου και οι ηχογραφήσεις βιβλίων σε κασέτες, βλέπε 59.20 
- οι τηλεοπτικές εκπομπές, βλέπε 60.2 
- η δημιουργία ολοκληρωμένου τηλεοπτικού προγράμματος καναλιού, βλέπε 60.2 
- η επεξεργασία φιλμ εκτός αυτών για την κινηματογραφική βιομηχανία, βλέπε 74.20 
- οι δραστηριότητες ατομικών θεατρικών ή καλλιτεχνικών πρακτόρων ή πρακτορείων, βλέπε 74.90 
- η ενοικίαση βιντεοταινιών, DVDs στο ευρύ κοινό, βλέπε 77.22 
- ο κλειστός υποτιτλισμός σε πραγματικό χρόνο (δηλαδή ταυτόχρονος), ζωντανών τηλεοπτικών 
παρουσιάσεων, διασκέψεων, συνεδριάσεων κτλ., βλέπε 82.99 
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- οι δραστηριότητες ανεξάρτητων ηθοποιών, σκιτσογράφων, σκηνοθετών, σχεδιαστών σκηνικών και 
εξειδικευμένων τεχνικών που εργάζονται για λογαριασμό τους, βλέπε 90.0 
                                                                                                                                                                                                                  
59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει συνοδευτικές δραστηριότητες που γίνονται μετά την παραγωγή όπως η εγγραφή, 
οι μεταφορές κινηματογραφικών ταινιών/κασετών, η τιτλοφόρηση, ο υποτιτλισμός, οι αποδόσεις, ο κλειστός 
υποτιτλισμός, τα γραφικά που παράγονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα κινούμενα σχέδια και τα 
ειδικά εφέ, η ανάπτυξη και η επεξεργασία κινηματογραφικών ταινιών, όπως και οι δραστηριότητες 
εργαστηρίων κινηματογραφικών ταινιών, και οι δραστηριότητες ειδικών εργαστηρίων για ταινίες κινουμένων 
σχεδίων. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες ταινιοθηκών ανεπεξέργαστων αποθεμάτων κτλ. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η αντιγραφή κινηματογραφικών ταινιών (εκτός της αναπαραγωγής τους για διανομή σε θέατρα) 
καθώς και των κασετών ήχου και εικόνας, η αναπαραγωγή CD  ή DVD από πρωτότυπα, βλέπε 18.20 
- το χονδρικό εμπόριο μαγνητοσκοπημένων βιντεοταινιών, CDs, DVDs, βλέπε  46.43 
- το χονδρικό εμπόριο κενών βιντεοκασετών, CDs, βλέπε 46.52 
- το λιανικό εμπόριο βιντεοκασετών, CDs, DVDs, βλέπε 47.63 
- η επεξεργασία φιλμ εκτός των φιλμ για την κινηματογραφική βιομηχανία, βλέπε 74.20 
- η ενοικίαση βιντεοταινιών, DVDs στο ευρύ κοινό, βλέπε 77.22 
- οι δραστηριότητες ανεξάρτητων ηθοποιών, σκιτσογράφων, σκηνοθετών, σχεδιαστών σκηνικών και 
εξειδικευμένων τεχνικών που εργάζονται για λογαριασμό τους, βλέπε 90.0 
 
59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών, DVDs, και παρόμοιων παραγωγών σε 
αίθουσες προβολής κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικά δίκτυα και σταθμούς και εκθέτες  
 
Περιλαμβάνεται επίσης: 
- η απόκτηση δικαιωμάτων διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και DVDs 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η αντιγραφή κινηματογραφικών ταινιών  καθώς και των κασετών ήχου και εικόνας, η 
αναπαραγωγή CD  ή DVD από πρωτότυπα, βλέπε 18.20 
- το χονδρικό εμπόριο προεγγεγραμμένων κασετών και DVDs, βλέπε 46.43 
- το λιανικό εμπόριο προεγγεγραμμένων κασετών και DVDs, βλέπε 47.63 
   
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών ή βιντεοταινιών σε κινηματογράφους και  
σε υπαίθριες ή άλλες εγκαταστάσεις προβολής 
- τις δραστηριότητες κινηματογραφικών λεσχών 
 
59.2 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 
 
59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παραγωγής αυθεντικών πρωτότυπων εγγραφών (ήχου), 
όπως είναι οι κασέτες, τα CDs· την κυκλοφορία, την προώθηση και τη διανομή ηχογραφήσεων σε 
χονδρεμπόρους, σε εμπόρους λιανικής πώλησης ή κατευθείαν στο κοινό. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί 
να συνδυαστούν με την παραγωγή των πρωτότυπων εγγραφών ήχου στην ίδια μονάδα. Εάν όχι, η μονάδα 
η οποία διενεργεί αυτές τις δραστηριότητες πρέπει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα αναπαραγωγής και 
διανομής των πρωτότυπων εγγραφών. Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης τις βοηθητικές δραστηριότητες 
ηχογραφήσεων, σε στούντιο ή αλλού, συμπεριλαμβανομένης της μαγνητοφώνησης ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων (δηλαδή όχι ζωντανών προγραμμάτων).  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες μουσικών εκδόσεων, δηλαδή τις δραστηριότητες 
απόκτησης και καταχώρησης δικαιωμάτων για μουσικές συνθέσεις, για την προώθηση, εξουσιοδότηση και 
χρήση αυτών των συνθέσεων σε ηχογραφήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, κινηματογραφικές 
ταινίες, ζωντανές παραστάσεις, έντυπα και άλλα μέσα. Οι μονάδες οι οποίες απασχολούνται με αυτές τις 
δραστηριότητες μπορεί να κατέχουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης ή να ενεργούν ως διαχειριστές των  
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της μουσικής για λογαριασμό των ιδιοκτητών του δικαιώματος εκμετάλλευσης. 
Η δημοσιεύση μουσικής και η έκδοση βιβλίων μουσικής περιλαμβάνεται εδώ.  
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60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες δημιουργίας περιεχομένου προγραμμάτων ή της 
απόκτησης του δικαιώματος διανομής περιεχομένου προγραμμάτων και ακολούθως τη μετάδοση του, 
όπως το περιεχόμενο ψυχαγωγικών, ειδησιογραφικών προγραμμάτων, προγραμμάτων συζήτησης και 
άλλων παρόμοιων προγραμμάτων ραδιοφώνου, τηλεόρασης και δεδομένων. Περιλαμβάνεται επίσης η 
μετάδοση δεδομένων, η οποία συνήθως συνδυάζεται με την ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση. Η 
μετάδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαφόρων τεχνολογικών μέσων, μέσω ραδιοτηλεοπτικής 
εκπομπής, δορυφόρου, καλωδιακού δικτύου, ή του διαδικτύου. Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει επίσης την 
παραγωγή προγραμμάτων περιορισμένης φύσης (περιορισμένης δομής, όπως είναι οι ειδήσεις, τα 
αθλητικά, τα εκπαιδευτικά και νεανικού προσανατολισμού προγράμματα) που βασίζονται σε συνδρομή ή σε 
αμοιβη ή σε τρίτη μονάδα για επακόλουθη μετάδοση στο κοινό.  
 
Από αυτόν τον κλάδο εξαιρείται η διανομή  καλωδιακού ή άλλου συνδρομητικού προγραμματισμού (βλέπε 
κλάδο 61).  
 
60.1 Ραδιοφωνικές εκπομπές 
 
60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες εκπομπής των ακουστικών σημάτων μέσω των στούντιο ραδιοφωνικών 
μεταδόσεων και των εγκαταστάσεων για τη διαβίβαση ωτικών προγραμμάτων στο κοινό, σε μέλη ή 
συνδρομητές 
 
Περιλαμβάνονται επίσης: 
- οι δραστηριότητες των ραδιοφωνικών δικτύων, δηλαδή η συνάθροιση και διαβίβαση ωτικών  
προγραμμάτων σε μέλη ή συνδρομητές μέσω ραδιοφωνικής, καλωδιακής ή δορυφορικής εκπομπής 
- οι δραστηριότητες ραδιοφωνικών μεταδόσεων μέσω διαδικτύου (ραδιοφωνικοί σταθμοί 
διαδικτύου) 
- η μετάδοση δεδομένων η οποία ολοκληρώνεται με την ραδιοφωνική μετάδοση 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η παραγωγή μαγνητοφωνημένων ραδιοφωνικών προγραμμάτων, βλέπε τάξη 59.20 
 
60.2   Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές 
 
60.20  Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τηλεοπτικού καναλιού, από 
προγράμματα που αγοράζει η μονάδα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του ολοκληρωμένου 
προγράμματος (π.χ. ταινίες, ντοκιμαντέρ, κτλ.), από προγράμματα που παράγει (π.χ. τοπικά νέα, ζωντανά 
ρεπορτάζ κτλ.) ή συνδυασμό των δύο.  
Το ολοκληρωμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα μπορεί να μεταδοθεί από τη μονάδα που το παράγει ή να 
παραχθεί για μετάδοση από τρίτη μονάδα, όπως από εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης ή δορυφορικής 
τηλεόρασης. Ο προγραμματισμός  μπορεί να είναι γενικής ή ειδικευμένης φύσης (π.χ. περιορισμένης δομής, 
όπως είναι οι ειδήσεις, τα αθλητικά, τα εκπαιδευτικά και νεανικού προσανατολισμού προγράμματα). Αυτή η 
τάξη περιλαμβάνει προγράμματα που παρέχονται δωρεάν στους χρήστες-θεατές, όπως και προγράμματα 
που παρέχονται μόνο σε συνδρομητές. Περιλαμβάνονται επίσης τα προγράμματα καναλιών θέασης κατά 
παραγγελία.                            
 
Περιλαμβάνει επίσης τη μετάδοση δεδομένων που γίνεται μέσω τηλεοπτικής μετάδοσης.       
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων (ταινιών, ντοκιμαντέρ, συζητήσεων, διαφημίσεων κτλ.)  
που δεν σχετίζεται με την τηλεοπτική μετάδοση, βλέπε τάξη 59.11 
- τη συγκέντρωση καναλιών σε πακέτο και τη διανομή αυτού του πακέτου , χωρίς πρόγραμμα, βλέπε 
61  
 
61   Τηλεπικοινωνίες 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παροχής τηλεπικοινωνιών και τις συναφείς βοηθητικές 
δραστηριότητες, δηλαδή τη μετάδοση φωνής, δεδομένων, κειμένων, ήχου και βίντεο. Οι εγκαταστάσεις 
μετάδοσης οι οποίες διενεργούν αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να βασίζονται σε μία μόνο τεχνολογία ή σε 
ένα συνδυασμό τεχνολογιών. Το κοινό σημείο των δραστηριοτήτων που κατατάσσονται σε αυτόν τον κλάδο 
είναι η μετάδοση περιεχομένου, χωρίς ανάμιξη στη δημιουργία του. Η υποδιαίρεση αυτού  του κλάδου  
βασίζεται στον τύπο υποδομής μετάδοσης περιεχομένου που χρησιμοποιείται. 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Στη περίπτωση της μετάδοσης τηλεοπτικών σημάτων αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία πακέτων 
προγραμμάτων από ολοκληρωμένα προγράμματα καναλιών (που παράγονται στον κλάδο 60) για διανομή.    
 
61.1 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
 
61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες λειτουργίας, συντήρησης ή παροχής πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις για τη  μετάδοση φωνής, δεδομένων, κειμένου, ήχου και βίντεο μέσω ενσύρματης υποδομής 
τηλεπικοινωνιών. Οι εγκαταστάσεις μετάδοσης που διενεργούν αυτές τις δραστηριότητες, μπορεί να 
βασίζονται σε μία μόνο τεχνολογία ή σε ένα συνδυασμό τεχνολογιών. 
Ειδικότερα, αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 1) τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων 
μεταγωγής και μετάδοσης για την παροχή τηλεπικοινωνιών, σημείο προς σημείο, μέσω χερσαίων γραμμών, 
μικροκυμάτων ή ένα συνδυασμό χερσαίων γραμμών και δορυφορικών συνδέσεων, 2) τη λειτουργία 
συστημάτων καλωδιακής διανομής (π.χ. για τη διανομή δεδομένων και τηλεοπτικών σημάτων) και 3) τη 
διευκόλυνση επικοινωνίας με τηλεγράφο και άλλα είδη μη φωνητικών επικοινωνιών μέσω των 
εγκαταστάσεων τους. 
Η αγορά πρόσβασης και χώρου στο δίκτυο από ιδιοκτήτες και χειριστές των δικτύων και η χρησιμοποίηση 
του για την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά περιλαμβάνεται εδώ. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο από τον χειριστή της ενσύρματης 
υποδομής. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι μεταπωλητές τηλεπικοινωνιών, βλέπε 61.90 
 
61.2 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
 
61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες λειτουργίας, συντήρησης ή παροχής πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις για τη μετάδοση φωνής, δεδομένων, κειμένου, ήχου και βίντεο χρησιμοποιώντας ασύρματη 
υποδομή τηλεπικοινωνιών.  
Αυτές οι εγκαταστάσεις παρέχουν μετάδοση προς όλες τις κατευθύνσεις μέσω αεροκυμάτων και μπορεί να 
βασίζονται σε μία μόνο τεχνολογία ή σε ένα συνδυασμό τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες συντήρησης και 
λειτουργίας της τηλεειδοποίησης καθώς και των κυψελοειδών και άλλων ασύρματων τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων περιλαμβάνονται εδώ. 
Η αγορά πρόσβασης και χώρου στο δίκτυο από ιδιοκτήτες και χειριστές των δικτύων και η χρησιμοποίηση 
του για την παροχή υπηρεσιών ασύρματων τηλεπικοινωνιών (εκτός των δορυφορικών) σε επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά περιλαμβάνεται εδώ. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο από τον χειριστή της ασύρματης 
υποδομής. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι μεταπωλητές τηλεπικοινωνιών, βλέπε 61.90 
 
61.3 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
 
61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες λειτουργίας, συντήρησης ή παροχής πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις για τη μετάδοση φωνής, δεδομένων, κειμένου, ήχου και εικόνας χρησιμοποιώντας 
δορυφορική τηλεπικοινωνιακή υποδομή. 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης την παροχή οπτικού, ωτικού ή βασισμένου σε κείμενο ολοκληρωμένου 
προγράμματος που λαμβάνεται από καλωδιακά δίκτυα, τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ή ραδιοφωνικά 
δίκτυα και καταλήγει στους καταναλωτές μέσω δορυφορικών συστημάτων με απευθείας σύνδεση με το 
σπίτι. 
Οι μονάδες οι οποίες κατατάσσονται εδώ γενικά δεν δημιουργούν υλικό προγραμμάτων. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο από τον χειριστή της δορυφορικής 
υποδομής. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι μεταπωλητές τηλεπικοινωνιών, βλέπε 61.90 
 
61.9 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την  παροχή ειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, όπως είναι η δορυφορική ιχνηλάτηση, η 
τηλεπικοινωνιακή τηλεμετρία, και οι λειτουργίες σταθμών ραντάρ 
- τη λειτουργία δορυφορικών τερματικών σταθμών και σχετικών εγκαταστάσεων οι οποίες 
συνδέονται λειτουργικά με ένα ή περισσότερα επίγεια τηλεπικοινωνιακά συστήματα και έχουν τη δυνατότητα 
να διαβιβάζουν τηλεπικοινωνίες προς, ή να λαμβάνουν πληροφορίες από, δορυφορικά συστήματα 
- την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύων ανάμεσα στον πελάτη και τον παροχέα τα 
οποία δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από τον παροχέα, όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω τηλεφωνικής 
γραμμής, κτλ. 
- την παροχή τηλεφωνικής πρόσβασης και πρόσβασης στο διαδύκτιο σε εγκαταστάσεις ανοικτές 
στο κοινό 
- την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών μέσω ενυπόστατων συνδέσεων τηλεπικοινωνιών: 
• παροχή ΦΜΔΠ (Φωνή Μέσω Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου) 
- τους μεταπωλητές τηλεπικοινωνιών (δηλαδή αυτούς που αγοράζουν και μεταπωλούν δικτυακό 
χώρο χωρίς την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- ο χειρισμός της διαδικτυακής πρόσβασης από χειριστές τηλεπικοινωνιακής υποδομής, βλέπε 61.10, 
61.20, 61.30 
 
62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες παροχής εμπειρογνωμοσύνης στον κλάδο της 
τεχνολογίας πληροφοριών: τη δημιουργία, τροποποίηση, τη δοκιμή και υποστήριξη λογισμικού, τον 
προγραμματισμό και σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία συμπληρώνουν τον 
μηχανικό εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις τεχνολογίες λογισμικού και επικοινωνιών, τη διαχείριση 
και λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών των πελατών στο χώρο τους και/ή 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων και άλλων επαγγελματικών και τεχνικών δραστηριοτήτων που είναι 
συναφείς με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.     
 
62.0 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες 
 
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες δημιουργίας, τροποποίησης, δοκιμής και υποστήριξης 
λογισμικού. Περιλαμβάνεται επίσης και η δημιουργία προγραμμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες των χρηστών. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το σχεδιασμό της δομής και του περιεχομένου ή/και τη γραφή του κώδικα για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές απαραίτητου για τη δημιουργία και την εφαρμογή του/των: 
• λογισμικού συστημάτων  
• εφαρμογών λογισμικού 
• βάσεων δεδομένων 
• ιστοσελίδων 
- εξατομίκευση λογισμικού, δηλαδή η τροποποίηση και η διαμόρφωση υπάρχουσας εφαρμογής 
ώστε να είναι λειτουργική στο περιβάλλον του πληροφορικού συστήματος του πελάτη 
   
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η έκδοση λογισμικού πακέτου, βλέπε 58.29 
- η μετάφραση ή προσαρμογή μη-εξατομικευμένου λογισμικού για συγκεκριμένη αγορά για ίδιο 
λογαριασμό, βλέπε 58.29 
- ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία ενώνουν 
συστήματα του μηχανικού εξοπλισμού: ηλεκτρονικών υπολογιστών,  λογισμικού και τεχνολογιών 
επικοινωνιών, παρόλο που η παροχή λογισμικού μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, βλέπε 62.02 
 
62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
τα οποία  ενοποιούν τον μηχανικό εξοπλισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το λογισμικό και τις 
τεχνολογίες επικοινωνιών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μπορεί να περιλαμβάνουν σχετική κατάρτιση 
στους χρήστες. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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- η πώληση λογισμικού και μηχανικού εξοπλισμού υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, βλέπε 46.51, 
47.41 
- η εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών μεγάλης ισχύος και άλλων παρόμοιων υπολογιστών, 
βλέπε 33.20  
- η εγκατάσταση (συναρμολόγηση) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, βλέπε 62.09 
- η εγκατάσταση λογισμικού, ανάκτηση  ηλεκτρονικού υπολογιστή  από καταστροφή, βλέπε 62.09 
   
62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και τη λειτουργία των συστημάτων των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών των πελατών στο χώρο τους, και/ή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λογισμικού, καθώς και τις συναφείς επικουρικές υπηρεσίες. 
 
62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες 
συναφείς με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίες δεν κατατάσσονται αλλού, όπως είναι: 
- η ανάκτηση ηλεκτρονικού υπολογιστή από καταστροφή 
- η εγκατάσταση (συναρμολόγηση) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
- οι υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών μεγάλης ισχύος και άλλων παρόμοιων υπολογιστών, 
βλέπε 33.20 
- ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, βλέπε 62.01 
- η παροχή συμβουλών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βλέπε 62.02 
- η διαχείριση εγκαταστάσεων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βλέπε 62.03 
- η επεξεργασία δεδομένων και η φιλοξενία τους, βλέπε 63.11 
 
63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει πύλες δικτύων για αναζητήσεις στον παγκόσμιο ιστό, επεξεργασία δεδομένων 
και δραστηριότητες φιλοξενίας, καθώς και άλλες δραστηριότητες με κύριο στόχο την παροχής 
πληροφοριών.  
 
63.1 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες  
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παροχής υποδομής για φιλοξενία, υπηρεσίες επεξεργασίας 
δεδομένων και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και την παροχή εγκαταστάσεων αναζήτησης και άλλων 
διαδικτυακών πυλών . 
 
63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει  τις δραστηριότητες παροχής υποδομής για φιλοξενία, υπηρεσίες επεξεργασίας 
δεδομένων και συναφείς δραστηριότητες. 
Περιλαμβάνονται ειδικευμένες δραστηριότητες φιλοξενίας όπως είναι η φιλοξενία στον παγκόσμιο ιστό, οι 
υπηρεσίες συνεχούς ροής μεταφοράς δεδομένων κτλ., οι εφαρμογές φιλοξενίας, η παροχή υπηρεσιών 
εφαρμογών, η παροχή χρήσης κεντρικών υπολογιστών μεγάλης ισχύος με χρονοχρέωση σε πελάτες. Οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων περιλαμβάνουν πλήρη επεξεργασία και ειδικευμένες αναφορές 
από δεδομένα που παρέχονται από πελάτες ή παροχή αυτοματοποιημένων δεδομένων και υπηρεσίες 
εισαγωγής δεδομένων.  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται:  
- δραστηριότητες για τις οποίες ο προμηθευτής χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως 
εργαλείο, κατατάσσονται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχει   
 
63.12  Δικτυακές πύλες  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη λειτουργία ιστοσελίδων με δομή που επιτρέπει εύκολη αναζήτηση, οι οποίες χρησιμοποιούν μία 
μηχανή αναζήτησης για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν εκτεταμένες τράπεζες δεδομένων από 
διευθύνσεις του διαδικτύου και διαδικτυακό περιεχόμενο  
- τη λειτουργία άλλων ιστοσελίδων που λειτουργούν σαν πύλες στο διαδίκτυο, όπως ιστοσελίδες 
μέσων ενημέρωσης που ανανεώνουν κατά περιόδους  το περιεχόμενο τους  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η έκδοση  βιβλίων, εφημερίδων, άλλων περιοδικών κτλ. στο διαδίκτυο, βλέπε κλάδο 58 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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- η μετάδοση μέσω διαδικτύου, βλέπε κλάδο 60 
  
63.9   Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας  
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των πρακτορείων ειδήσεων και όλων των υπόλοιπων 
δραστηριοτήτων ενημέρωσης. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχείων, βλέπε 91.01 
 
63.91   Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες των συνδικάτων και των πρακτορείων ειδήσεων, οι οποίες αφορούν την 
προμήθεια ειδήσεων, φωτογραφιών και άρθρων στα μέσα ενημέρωσης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες ανεξάρτητων φωτοδημοσιογράφων, βλέπε 74.20 
- οι δραστηριότητες ανεξάρτητων δημοσιογράφων, βλέπε 90.03  
 
63.99   Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει άλλες βοηθητικές δραστηριότητες ενημέρωσης οι οποίες δεν κατατάσσονται 
αλλού, όπως είναι: 
- οι τηλεφωνικές υπηρεσίες πληροφοριών με χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
- οι υπηρεσίες αναζήτησης πληροφοριών επί σύμβαση ή επ’αμοιβή 
- οι υπηρεσίες παροχής αποκομμάτων ειδήσεων, οι υπηρεσίες παροχής αποκομμάτων τύπου, κτλ. 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες  κέντρων κλήσεων, βλέπε 82.20 
 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ  ΙΑ -  ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
  
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών, των   αντασφαλιστικών και των συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς και 
των δραστηριοτήτων στήριξης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες ελέγχου περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι οι 
δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου και οι δραστηριότητες διαχείρισης καταπιστευμάτων, κεφαλαίων 
και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων. 
 
64   Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία  
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εξεύρεσης και αναδιανομής κεφαλαίων, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές και τις συνταξιοδοτικές δραστηριότητες καθώς και την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 
Σημείωση: Οι εθνικές θεσμικές ρυθμίσεις  ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της 
ταξινόμησης των μονάδων που υπάγονται σε αυτόν τον κλάδο. 
 
64.1 Οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την εξεύρεση κεφαλαίων υπό τη μορφή μεταβιβάσιμων καταθέσεων, δηλαδή 
κεφάλαια τα οποία έχουν σταθερή χρηματική αξία και λαμβάνονται σε καθημερινή βάση, και εκτός από τις 
κεντρικές τράπεζες, λαμβάνονται από μη-χρηματοοικονομικές πηγές.  
 
64.11  Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την έκδοση και τη διαχείριση του εθνικού νομίσματος της χώρας 
- την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παροχής χρήματος 
- τη λήψη καταθέσεων που χρησιμοποιούνται για εκκαθάριση μεταξύ οικονομικών ιδρυμάτων 
- την επιτήρηση τραπεζικών λειτουργιών 
- τη διατήρηση των διεθνών αποθεματικών κεφαλαίων της χώρας 
- τη λειτουργία της τράπεζας της κυβέρνισης 
 
Οι δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών θα διαφέρουν για θεσμικούς λόγους. 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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64.19   Άλλοι οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη λήψη καταθέσεων και/ή στενών υποκατάστατων των καταθέσεων και την 
παροχή πιστωτικών ή δανειοδοτικών κεφαλαίων. Η χορηγία πίστωσης μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές, 
όπως είναι τα δάνεια, οι υποθήκες, οι πιστωτικές κάρτες κτλ. Αυτές οι δραστηριότητες γενικά διενεργούνται 
από νομισματικά ιδρύματα εκτός των κεντρικών τραπεζών όπως είναι: 
- οι τράπεζες 
- τα ταμιευτήρια 
- τα πιστωτικά ιδρύματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- δραστηριότητες σχετικές με τους τρέχοντες ταχυδρομικούς λογαριασμούς και τα ταχυδρομικά 
ταμιευτήρια 
- ειδικευμένα ιδρύματα που χορηγούν πίστωση για αγορά κατοικίας τα οποία  λαμβάνουν και 
προκαταβολές 
- δραστηριότητες σχετικές με τραπεζικές εντολές μεταφοράς χρημάτων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- τα ειδικευμένα ιδρύματα που χορηγούν πίστωση για αγορά κατοικίας χωρίς να λαμβάνουν 
προκαταβολή, βλέπε 64.92 
- η διεκπεραίωση συναλλαγών πιστωτικών καρτών και οι δραστηριότητες διακανονισμού, βλέπε 
66.19 
 
64.2 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου 
 
64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των εταιρειών χαρτοφυλακίου, δηλαδή μονάδων οι οποίες 
έχουν τον έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου μίας ομάδας θυγατρικών εταιρειών και η κύρια δραστηριότητα 
τους είναι η κατοχή της ομάδας.  Οι  εταιρείες χαρτοφυλακίου αυτής της τάξης δεν παρέχουν καμία άλλη 
υπηρεσία στις επιχειρήσεις των οποίων έχουν την κυριότητα, δηλαδή δεν διοικούν ούτε διαχειρίζονται άλλες 
μονάδες. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η ενεργή διαχείριση εταιρειών και επιχειρήσεων, η κατάστρωση στρατηγικής και η λήψη 
αποφάσεων για τις εταιρείες, βλέπε 70.10 
 
64.3   Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 
 
64.30 Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα τα οποία συγκεντρώνουν τίτλους (εγγυημένα χρεόγραφα) ή 
άλλα χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να αναλαμβάνουν τη διαχείριση τους, για λογαριασμό 
των μετόχων ή των δικαιούχων. Τα χαρτοφυλάκια προσαρμόζονται έτσι ώστε να επιτύχουν συγκεκριμένα 
επενδυτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η διαφοροποίηση, το ρίσκο, το ποσοστό αποδόσεως και η 
μεταβλητότητα τιμής. Αυτές οι οικονομικές μονάδες κερδίζουν τόκο, μερίσματα και άλλα εισοδήματα 
ιδιοκτησίας, αλλά απασχολούν λίγους ή και καθόλου υπαλλήλους και δεν έχουν εισόδημα από την πώληση 
υπηρεσιών. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- ανοιχτά επενδυτικά κεφάλαια (συνηθισμένη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων) 
- κλειστά επενδυτικά κεφάλαια  
- καταπιστεύματα, ακίνητα ή λογαριασμούς οργανισμών που διευθύνονται εκ μέρους των 
δικαιούχων σύμφωνα με τους όρους των καταπιστευμάτων, των διαθηκών ή των συμφωνιών με τους 
οργανισμούς 
- μονάδα επενδυτικού πιστωτικού κεφαλαίου  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- τα κεφάλαια και τα καταπιστεύματα  που κερδίζουν εισοδήματα από τις πωλήσεις αγαθών ή 
υπηρεσιών, βλέπε κατηγορία της NACE ανάλογα με την κύρια δραστηριότητα τους 
- οι δραστηριότητες των εταιρειών που έχουν τον έλεγχο άλλων εταιρειών, βλέπε 64.20 
- τα συνταξιοδοτικά ταμεία, βλέπε 65.30 
- η διαχείριση των κεφαλαίων, βλέπε 66.30 
 
64.9     Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εκτός από αυτές που διεξάγονται από 
νομισματικά ιδρύματα. 
 
Από αυτή την ομάδα εξαιρούνται: 
- τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, βλέπε κλάδο 65 
 
64.91  Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη μίσθωση όπου η διάρκειά της καλύπτει κατά προσέγγιση την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του 
αγαθού και συνεπάγεται την ουσιαστική απόκτηση του συνόλου των ωφελημάτων από τη χρήση αυτού του 
αγαθού, καθώς και την ανάληψη του συνόλου των κινδύνων που συνδέονται με την κυριότητα επί του 
αγαθού από τον μισθωτή. Η κυριότητα του αγαθού ενδέχεται να μπορεί ή να μη μπορεί να μεταβιβαστεί. 
Τέτοιες μισθώσεις καλύπτουν όλα ή ουσιαστικά όλα τα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του τόκου. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η μη χρηματοδοτική μίσθωση, βλέπε κλάδο 77, ανάλογα με το είδος των αγαθών που μισθώνονται  
 
64.92   Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση που ασχολείται κυρίως με την παροχή δανείων από ιδρύματα 
που δεν ασχολούνται με τη νομισματική διαμεσολάβηση. Η πίστωση που χορηγούν μπορεί να λάβει 
διάφορες μορφές, όπως είναι τα δάνεια, οι υποθήκες, οι πιστωτικές κάρτες κτλ. και παρέχουν τους 
ακόλουθους τύπους υπηρεσιών: 
• χορήγηση καταναλωτικής πίστωσης 
• χρηματοδότηση διεθνούς εμπορίου 
• παροχή σε βιομηχανίες μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης από βιομηχανικές τράπεζες 
• δανεισμός χρημάτων εκτός του τραπεζικού συστήματος 
• χορήγηση πίστωσης για αγορά κατοικίας από ειδικευμένα ιδρύματα που δεν λαμβάνουν 
καταθέσεις  
• ενεχυροδανειστήρια και ενεχυροδανειστές 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η χορήγηση πίστωσης για την αγορά κατοικίας από ειδικευμένα ιδρύματα που λαμβάνουν και 
καταθέσεις, βλέπε 64.19 
- η μη χρηματοδοτική μίσθωση, βλέπε κλάδο 77, ανάλογα με το είδος των αγαθών που μισθώνονται 
- η παροχή χορηγίας από οργανισμούς με μέλη, βλέπε 94.99 
 
64.99   Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών οργανισμών που ασχολούνται κυρίως με τη διανομή 
κεφαλαίων, εκτός από την παραχώρηση δανείων: 
• δραστηριότητες αποσύνθεσης/ανάλυσης (factoring) 
• υπογραφή συμφωνιών ανταλλαγής μιας σειράς ροής μετρητών με μια άλλη (swap),  υπογραφή 
συμφωνιών όπου ο αγοραστής μπορεί μελλοντικά να αγοράσει ή να πωλήσει ένα αγαθό σε μια σταθερή 
τιμή (options), και άλλες ρυθμίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό στρατηγικής έτσι ώστε να περιοριστεί η έκθεση 
της επιχείρησης σε ανεπιθύμιτους κινδύνους ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπει στην επιχείρηση να ωφελείται από 
επενδυτικές δραστηριότητες (hedging) 
• δραστηριότητες εταιριών σχετικά με την πολιτική πώλησης ασφάλειας ζωής από τον ιδιοκτήτη της 
πολιτικής, πριν αυτή να είναι έτοιμη για πληρωμή (viatical settlement) 
- επενδύσεις για ίδιο λογαριασμό, όπως επενδύσεις από εταιρείες καινοτομικών κεφαλαίων (venture 
capital companies), οργανωμένες ομάδες επενδυτών κτλ. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, βλέπε 64.91 
- η αγοραπωλησία χρεογράφων για λογαριασμό τρίτων, βλέπε 66.12 
- το εμπόριο, η χρηματοδοτική μίσθωση και η ενοικίαση ακινήτων, βλέπε κλάδο 68 
- η είσπραξη λογαριασμών χωρίς την εξαγορά χρεών, βλέπε 82.91 
- οι δραστηριότητες παραχώρησης χορηγιών από οργανισμούς με μέλη, βλέπε 94.99 
 
65        Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις ετήσιες πληρωμές ασφάλειας, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τα 
επενδυτικά ασφάλιστρα που δημιουργούν  χαρτοφυλάκιο οικονομικών αγαθών που μπορεί να 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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χρησιμοποιηθεί έναντι μελλοντικών αξιώσεων. Η  παροχή άμεσης ασφάλισης και αντασφάλισης 
περιλαμβάνεται εδώ. 
 
65.1   Ασφάλιση 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις ασφάλειες ζωής με ή χωρίς σημαντικό αποταμιευτικό χαρακτήρα καθώς και 
άλλες ασφάλειες.  
 
65.11  Ασφάλειες ζωής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις ασφάλειες ζωής, τις ασφάλειες για εισόδημα σε περίπτωση αναπηρίας και θανάτου από 
ατύχημα και τις ασφάλειες σε περίπτωση διαμελισμού (με ή χωρίς σημαντικό αποταμιευτικό χαρακτήρα). 
 
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης εκτός από την ασφάλεια ζωής: 
• ασφάλεια ατυχήματος και πυρκαγιάς 
• ασφάλεια ασθενείας 
• ασφάλεια ταξιδιού 
• ασφάλεια ακίνητης περιουσίας 
• ασφάλεια για οχήματα, σκάφη θάλασσας, αεροπλοΐα, μεταφορές 
• ασφάλεια απώλειας χρήματος και ασφάλεια έναντι τρίτων 
 
65.2   Αντασφάλιση 
 
65.20 Αντασφάλιση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες ανάληψης όλου ή τμήματος του κινδύνου που σχετίζεται με τα υπάρχοντα 
ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία έχουν αναληφθεί αρχικά από άλλους ασφαλιστικούς φορείς  
 
65.3   Συνταξιοδοτικά ταμεία 
 
65.30 Συνταξιοδοτικά ταμεία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα (δηλαδή, κεφάλαια, σχέδια και/ή προγράμματα) που έχουν 
οργανωθεί για να παρέχουν συνταξιοδοτικά επιδόματα αποκλειστικά για τους εργοδοτούμενους ή τα μέλη 
του χορηγού του ταμείου. Περιλαμβάνει συνταξιοδοτικά προγράμματα με καθορισμένα επιδόματα, καθώς 
και ατομικά προγράμματα στα οποία τα επιδόματα καθορίζονται βάσει της συνεισφοράς του μέλους. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τα προγράμματα επιδόματος των εργοδοτουμένων 
- συνταξιοδοτικά ταμεία και προγράμματα 
- προγράμματα συντάξεως γήρατος   
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η διαχείριση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, βλέπε 66.30 
- τα προγράμματα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, βλέπε 84.30 
 
66   Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών που εμπλέκονται  ή σχετίζονται στενά με τη 
χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, αλλά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν οι ίδιες ως δραστηριότητες 
ενδιάμεσων οικονομικών οργανισμών . Η κύρια ταξινόμηση  αυτού του κλάδου γίνεται ανάλογα με τον τύπο 
οικονομικής συναλλαγής ή χρηματοδότησης που παρέχεται.   
 
66.1 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τη λειτουργία φυσικών ή ηλεκτρονικών αγορών με σκοπό τη διευκόλυνση της 
αγοράς και της πώλησης μετοχών, δικαιωμάτων μελλοντικής αγοράς ή πώλησης μετοχών, ομολόγων και 
εμπορεύσιμων αγαθών. 
 
66.11  Διαχείριση χρηματαγορών 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη λειτουργία και την εποπτεία των χρηματαγορών, εκτός τη λειτουργία και την 
εποπτεία από τις δημόσιες αρχές, όπως είναι: 
- οι συμβάσεις χρηματιστηρίων εμπορευμάτων 
- οι προθεσμιακές συμβάσεις χρηματιστηρίων εμπορευμάτων  
- τα χρηματιστήρια χρεογράφων 
- το χρηματιστήριο μετοχών 
- τα χρηματιστήρια χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων μελλοντικής αγοραπωλησίας μετοχών ή 
εμπορευμάτων 
 
66.12   Δραστηριότητες σχετικά με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις συναλλαγές σε χρηματαγορές για λογαριασμό άλλων (όπως οι δραστηριότητες χρηματιστών) 
και συναφείς δραστηριότητες 
- τη μεσιτεία χρεογράφων 
- τη μεσιτεία συμβάσεων εμπορευμάτων  
- τις δραστηριότητες γραφείων συναλλάγματος κτλ. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι συναλλαγές σε αγορές για ίδιο λογαριασμό, βλέπε 64.99 
- η διεύθυνση χαρτοφυλακίου, για ίδιο λογαριασμό ή βάση σύμβασης, βλέπε 66.30 
 
66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει δραστηριότητες συναφείς με τις χρηματοπιστωτικές διαμεσολαβήσεις π.δ.κ.α.: 
- επεξεργασία οικονομικών συναλλαγών και δραστηριότητες διακανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών πιστωτικών καρτών 
- παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδύσεων 
- δραστηριότητες συμβούλων υποθηκών και μεσιτών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες διαχειριστών, θεματοφυλάκων και επιτηρητών έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών, βλέπε 66.22 
- η διαχείριση κεφαλαίων, βλέπε 66.30 
 
66.2    Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει όσους ενεργούν σαν πράκτορες (δηλαδή μεσίτες) στην πώληση ασφάλειας και 
ασφαλιστικών συμβολαίων ή στην παροχή άλλων επιδομάτων υπαλλήλου και υπηρεσιών που σχετίζονται με 
τις ασφάλειες και τις συντάξεις όπως είναι η ρύθμιση αξιώσεων και η διοίκηση από τρίτο μέρος.   
 
66.21   Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή διοικητικών υπηρεσιών ασφάλισης, όπως είναι η αξιολόγηση και η 
εξόφληση ασφαλιστικών αξιώσεων/απαιτήσεων. Περιλαμβάνει: 
- την αποτίμηση ασφαλιστικών αξιώσεων: 
• την προσαρμογή αξιώσεων 
• τον υπολογισμό κινδύνων 
• την εκτίμηση κινδύνων και ζημιών 
• την προσαρμογή μέσου όρου και απώλειας 
- την εξόφληση ασφαλιστικών αξιώσεων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η αποτίμηση ακίνητης περιουσίας, βλέπε 68.31 
- η αποτίμηση για άλλους σκοπούς, βλέπε 74.90 
- οι δραστηριότητες έρευνας, βλέπε 80.30 
 
66.22   Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 
 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών (ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές) στην 
πώληση, τη διαπραγμάτευση ή την προσπάθεια προσέλκυσης πελατών για εξασφάλιση ετήσιων πληρωμών 
ασφάλειας και ασφαλιστικά και αντασφαλιστικά συμβόλαια. 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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66.29   Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες που εμπλέκονται ή συνδέονται στενά με τις  ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία (εκτός των οικονομικών διαμεσολαβήσεων, της προσαρμογής αξιώσεων και των ασφαλιστικών 
πρακτόρων): 
• τη διοίκηση διασωθείσας περιουσίας 
• τις υπηρεσίες αναλογιστών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες διοίκησης θαλάσσιας διασωθείσας περιουσίας, βλέπε 52.22 
 
66.3    Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 
 
66.30  Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες διαχείρισης  χαρτοφυλακίου 
και κεφαλαίου επ’αμοιβή ή επί σύμβαση, για ιδιώτες, επιχειρήσεις και άλλους, όπως είναι: 
- η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων 
- η διαχείριση άλλων επενδυτικών κεφαλαίων 
- η διαχείριση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 
 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ  ΙΒ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει τις ενέργειες εκμισθωτών, πρακτόρων και/ή μεσιτών σε μία από τις ακόλουθες 
πράξεις: πώληση ή αγορά ακίνητης περιουσίας, ενοικίαση ακίνητης περιουσίας, παροχή άλλων υπηρεσιών 
ακίνητης περιουσίας όπως είναι η αποτίμηση ακίνητης περιουσίας ή η ετοιμασία εγγράφων. Οι 
δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα μπορεί να διενεργηθούν σε ιδιόκτητες περιουσίες ή σε εκμισθωμένες 
περιουσίες και μπορεί να πραγματοποιηθούν επ’ αμοιβή ή επί σύμβαση. Περιλαμβάνει επίσης την ανέγερση 
κατασκευών σε συνδυασμό με την διατήρηση της κυριότητας ή με την εκμίσθωση τέτοιων κατασκευών. 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει επίσης τους διαχειριστές ακίνητης περιουσίας. 
 
 
68      Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
  
68.1 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 
 
68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων   
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων: 
• πολυκατοικιών και λοιπών κατοικιών 
• κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των εκθεσιακών χώρων, των 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ιδίας χρήσης, των πολυκαταστημάτων και των εμπορικών κέντρων 
• γης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την υποδιαίρεση ακίνητης περιουσίας σε μικρότερα κομμάτια, χωρίς τη βελτίωση του εδάφους 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων που προορίζονται για μετέπειτα πώληση, βλέπε 41.10 
- η υποδιαίρεση (σε μικρότερα κομμάτια ή οικόπεδα) και η ταυτόχρονη βελτίωση της γης, βλέπε 42.99 
 
68.2   Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 
 
68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εκμίσθωση και τη διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων: 
• πολυκατοικιών και λοιπών κατοικιών 
• κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των εκθεσιακών χώρων, των 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ιδίας χρήσης 
• της γης 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
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- την παροχή επιπλωμένων και μη επιπλωμένων οικιών και δωματίων ή διαμερισμάτων για πιο μόνιμη 
χρήση, συνήθως σε μηνιαία ή ετήσια βάση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την διαχείριση τοποθεσιών για κινητές κατοικίες 
- την ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων για ιδία χρήση 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η διαχείριση ξενοδοχείων, πανσιόν, κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων, κατασκηνώσεων για 
ρυμουλκούμενα οχήματα και άλλων μη μόνιμων κατοικιών ή σύντομης διαμονής καταλυμάτων, βλέπε κλάδο 
55 
 
68.3   Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 
 
68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή  κτηματομεσιτικών υπηρεσιών από μεσιτικά γραφεία ακινήτων: 
- διαμεσολάβηση για αγορά, πώληση και ενοικίαση ακινήτων  επ’ αμοιβή ή επί σύμβαση 
- συμβουλευτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες αποτίμησης συναφείς με την αγορά, πώληση ή 
ενοικίαση ακίνητης περιουσίας, επ’ αμοιβή ή επί σύμβαση 
- η ετοιμασία εγγράφων από ειδικευμένους πράκτορες για αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακίνητης 
περιουσίας 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι νομικές δραστηριότητες, βλέπε 69.10 
 
68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι νομικές δραστηριότητες, βλέπε 69.10 
- οι επικουρικές υπηρεσίες εγκαταστάσεων (συνδυασμός υπηρεσιών όπως  γενικός καθαρισμός του 
εσωτερικού κτιρίων, συντήρηση και μικροεπισκευές, απόρριψη σκυβάλων, φρούρηση και ασφάλεια), βλέπε 
81.10  
- η διοίκηση των εγκαταστάσεων, όπως είναι οι στρατιωτικές βάσεις, οι φυλακές και άλλες 
εγκαταστάσεις (εκτός της διαχείρισης εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών ), βλέπε 81.10 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ  ΙΓ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει ειδικευμένες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες. Αυτές 
οι δραστηριότητες απαιτούν υψηλό βαθμό εκπαίδευσης και προσφέρουν ειδικευμένη γνώση και ικανότητα 
στους χρήστες.  
 
 
69   Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τη νομική αντιπροσώπευση  των συμφερόντων μιας ομάδας εναντίον μιας 
άλλης, είται ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων δικαστικών οργάνων είτε όχι, από άτομα, ή υπό την εποπτεία 
ατόμων, τα οποία είναι μέλη του δικηγορικού συλλόγου. Παραδείγματα αυτής της νομικής 
αντιπροσώπευσης είναι η παροχή συμβουλών και η εκπροσώπηση σε αστικές υποθέσεις, η παροχή 
συμβουλών και η εκπροσώπηση σε ποινικές δίκες, καθώς και η παροχή συμβουλών και η εκπροσώπηση 
σχετικά με εργατικές διαφορές. Περιλαμβάνει επίσης τη σύνταξη νομικών εγγράφων όπως είναι τα 
συμβόλαια συγχώνευσης, οι συμφωνίες συνεταιρισμού ή παρόμοια έγγραφα που σχετίζονται με τη 
σύσταση μιας εταιρείας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η σύνταξη 
συμβολαίων, διαθηκών, καταπιστευμάτων κτλ., καθώς και άλλες δραστηριότητες συμβολαιογράφων, 
συμβολαιογράφων αστικού δικαίου, δικαστικών κλητήρων, διαιτητών, εξεταστών και κριτών. Περιλαμβάνει 
επίσης τις υπηρεσίες λογιστικής και τήρησης βιβλίων όπως είναι ο λογιστικός έλεγχος λογιστικών αρχείων, η 
σύνταξη οικονομικών λογαριασμών και η τήρηση βιβλίων. 
 
69.1  Νομικές δραστηριότητες 
 
69.10 Νομικές δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
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- τη νομική αντιπροσώπευση  των συμφερόντων ενός  μέρους εναντίον ενός άλλου, είτε ενώπιον 
δικαστηρίων ή άλλων δικαστικών οργάνων είτε όχι, από άτομα ή υπό την εποπτεία ατόμων τα οποία είναι 
μέλη του δικηγορικού συλλόγου  
• η παροχή συμβουλών και η εκπροσώπηση σε αστικές υποθέσεις  
• η παροχή συμβουλών και η εκπροσώπηση σε ποινικές δίκες  
• η παροχή συμβουλών και η εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές  
- την παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου και τη σύνταξη νομικών εγγράφων: 
• τα συμβόλαια συγχώνευσης, οι συμφωνίες συνεταιρισμού ή ανάλογα έγγραφα σχετικά με τη 
σύσταση εταιρειών 
• διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
• σύνταξη συμφωνητικών, διαθηκών, καταπιστευμάτων, κτλ. 
- άλλες δραστηριότητες συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, εξεταστών και επιδιαιτητών  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες δικαστηρίων, βλέπε 84.23 
 
69.2  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών 
 
69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την καταγραφή εμπορικών συναλλαγών επιχειρήσεων ή άλλων 
- την προετοιμασία ή τον λογιστικό έλεγχο οικονομικών λογαριασμών 
- την εξέταση λογαριασμών και την πιστοποίηση της ακρίβειας τους 
- τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για άτομα ή επιχειρήσεις 
- τις συναφείς δραστηριότητες παροχής συμβουλών και αντιπροσώπευση πελατών ενώπιον 
φορολογικών αρχών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η επεξεργασία δεδομένων και η παρουσίαση των στοιχείων σε πίνακες, βλέπε 63.11 
- οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχειριστικής φύσης, όπως για τον σχεδιασμό 
συστημάτων λογιστικής, προγραμμάτων κοστολόγησης, διαδικασιών δημοσιονομικού ελέγχου, βλέπε 70.22 
- η είσπραξη λογαριασμών, βλέπε 82.91 
 
70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών και βοήθειας σε επιχειρήσεις και άλλους 
οργανισμούς σε θέματα διαχείρισης, όπως είναι ο  στρατηγικός και οργανωτικός σχεδιασμός, ο οικονομικός 
σχεδιασμός και ο σχεδιασμός προϋπολογισμού, οι στόχοι και οι στρατηγικές προώθησης 
προϊόντων/υπηρεσιών, η στρατηγική, οι πρακτικές και ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, το 
χρονοδιάγραμμα παραγωγής και ο προγραμματισμός ελέγχου. Περιλαμβάνει επίσης την επίβλεψη και τη 
διαχείριση άλλων μονάδων της ίδιας εταιρείας ή επιχείρησης, δηλαδή τις δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων.   
 
70.1 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 
 
70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επίβλεψη και τη διαχείριση άλλων μονάδων μιας εταιρείας ή επιχείρησης, την 
ανάληψη στρατηγικού ή οργανωτικού σχεδιασμού και το ρόλο λήψης αποφάσεων της εταιρείας ή της 
επιχείρησης. Οι μονάδες σε αυτή την κατηγορία ασκούν τον λειτουργικό έλεγχο και διεκπεραιώνουν τις 
καθημερινές λειτουργίες των μονάδων που είναι συναφείς με αυτές. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τα κεντρικά γραφεία 
- τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες 
- τα εταιρικά γραφεία  
- τα περιφερειακά και τοπικά γραφεία 
- τα επικουρικά γραφεία διαχείρισης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες των εταιρειών χαρτοφυλακίου που δεν εμπλέκονται στη διαχείριση, βλέπε 64.20 
 
70.2 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 
 
70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών, καθοδήγησης και λειτουργικής βοήθειας σε επιχειρήσεις 
και άλλους οργανισμούς, στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- τα διαφημιστικά πρακτορεία και οι υπηρεσίες εκπροσώπησης στα μέσα ενημέρωσης, βλέπε 73.1 
- οι έρευνες αγοράς και οι δημοσκοπήσεις, βλέπε 73.20 
 
70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών, καθοδήγησης και λειτουργικής βοήθειας σε επιχειρήσεις 
και άλλους οργανισμούς σε θέματα διαχείρισης, όπως είναι ο στρατηγικός και οργανωτικός σχεδιασμός, ο 
επανασχεδιασμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αλλαγή διοίκησης, η μείωση κόστους και άλλα 
οικονομικά θέματα, οι στόχοι και οι στρατηγικές προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών, η στρατηγική, οι 
πρακτικές και ο σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού, το χρονοδιάγραμμα παραγωγής και ο 
προγραμματισμός ελέγχου. 
 
Αυτή η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλές, καθοδήγηση ή λειτουργική 
βοήθεια σε επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες που αφορούν : 
- τον σχεδιασμό μεθόδων και διαδικασιών λογιστικής, προγραμμάτων κοστολόγησης, διαδικασίες 
ελέγχου προϋπολογισμού 
- την παροχή συμβουλών και βοήθειας σε επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, 
την οργάνωση, την αποτελεσματικότητα και τον έλεγχο, την διαχείριση πληροφοριών κτλ. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- ο σχεδιασμός λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για λογιστικά συστήματα, βλέπε 62.01 
- οι νομικές συμβουλές και η αντιπροσώπευση, βλέπε 69.10 
- οι δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών, βλέπε 69.20 
- οι δραστηριότητες συμβούλων αρχιτεκτόνων και μηχανικών, βλέπε 71.11, 71.12 
- οι δραστηριότητες συμβούλων για το περιβάλλον, την αγρονομία, την ασφάλεια και παρόμοιες 
συμβουλευτικές δραστηριότητες, βλέπε 74.90  
- δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας και επιλογής προσωπικού για τη στελέχωση 
επιχειρήσεων, βλέπε 78.10  
- οι συμβουλευτικές δραστηριότητες για την εκπαίδευση, βλέπε 85.60 
 
71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, μηχανολογικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών εκπόνησης σχεδίων, υπηρεσιών επίβλεψης δομικών κατασκευών και υπηρεσιών τοπογράφησης 
και χαρτογράφησης. Περιλαμβάνει επίσης τις υπηρεσίες φυσικών, χημικών και άλλων αναλυτικών 
ελέγχων/δοκιμών. 
 
71.1 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, μηχανολογικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 
εκπόνησης σχεδίων, υπηρεσιών επίβλεψης δομικών κατασκευών, υπηρεσιών τοπογράφησης και 
χαρτογράφησης και παρόμοιων. 
 
71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- αρχιτεκτονικές συμβουλευτικές δραστηριότητες:                                                                                                                                   
• σχεδιασμός κτιρίων και εκπόνηση σχεδίων 
• πολεοδομία και αρχιτεκτονική τοπίων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες συμβούλων για θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, βλέπε 62.02, 62.09 
- η διακόσμηση εσωτερικών χώρων, βλέπε 74.10 
 
71.12   Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τον μηχανικό σχεδιασμό (δηλαδή την εφαρμογή των φυσικών νόμων και των αρχών της 
μηχανικής στο σχεδιασμό μηχανών, υλικών, εργαλείων, κατασκευών, λειτουργιών και συστημάτων)  και τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για: 
• μηχανήματα, βιομηχανικές λειτουργίες και βιομηχανικά εργοστάσια 
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• σχέδια και μελέτες που περιλαμβάνουν έργα πολιτικού μηχανικού, μηχανικού υδραυλικών έργων και 
συγκοινωνιολόγου 
• σχέδια και μελέτες διαχείρισης υδάτων 
• εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίων σχετικών με εργασίες ηλεκτρολόγου και μηχανικού ηλεκτρονικών 
συστημάτων, εργασίες μηχανικού ορυχείων, χημικού μηχανικού, μηχανολόγου, μηχανικού βιομηχανίας και 
συστημάτων, μηχανικού ασφαλείας 
- την εκπόνηση σχεδίων που αφορούν έργα μηχανικού κλιματισμού, ψυκτικού μηχανικού, 
υγειονομικού μηχανικού και μηχανικού ελέγχου της ρύπανσης, μηχανικού ακουστικής κτλ. 
- τη γεωφυσική, γεωλογική και σεισμική έρευνα  
- τις δραστηριότητες γεωδαιτικών ερευνών: 
• τοπογραφικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ερευνών ορίων 
• δραστηριότητες υδρολογικών ερευνών 
• δραστηριότητες ερευνών υπό την επιφάνεια του εδάφους 
• δραστηριότητες χαρτογραφίας και πληροφοριών του χώρου   
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις σε σχέση με τις λειτουργίες ορυχείων, βλέπε 09.10, 09.90 
- η ανάπτυξη ή η έκδοση σχετικού λογισμικού, βλέπε 58.29, 62.01 
- οι δραστηριότητες συμβούλων ηλεκτρονικών υπολογιστών, βλέπε 62.02, 62.09 
- οι τεχνικές δοκιμές, βλέπε 71.20 
- η έρευνα και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με τη μηχανική, βλέπε 72.1 
- βιομηχανικός σχεδιασμός, βλέπε 74.10 
- η αεροφωτογράφηση, βλέπε 74.20 
 
71.2     Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 
 
71.20   Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τους φυσικούς, χημικούς και άλλους αναλυτικούς ελέγχους και δοκιμές για κάθε 
τύπου υλικά και προϊόντα που περιλαμβάνει, όπως: 
• τις ακουστικές δοκιμές και δοκιμές για δονήσεις 
• τον έλεγχο της σύνθεσης και της καθαρότητας των μετάλλων κτλ. 
• τις δραστηριότητες δοκιμών στον τομέα της υγιεινής των τροφίμων, περιλαμβανομένων και των 
κτηνιατρικών δοκιμών και ελέγχων όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων 
• τις δοκιμές των φυσικών χαρακτηριστικών και της απόδοσης των υλικών, όπως είναι η ισχύς, η 
πυκνότητα, η αντοχή, η ραδιενέργεια κτλ. 
• τον έλεγχο της πιστοποίησης και της αξιοπιστίας 
• τον έλεγχο της απόδοσης ολοκληρωμένων μηχανημάτων: μηχανών, αυτοκινήτων, ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού κτλ. 
• την ραδιογραφική δοκιμή ενώσεων και συνδέσεων 
• την ανάλυση ελλείψεων και παραλείψεων  
• την δοκιμή και τη μέτρηση περιβαλλοντικών δεικτών: μόλυνση αέρα και νερού κτλ. 
- την πιστοποίηση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτικών αγαθών, των 
μηχανοκίνητων οχημάτων, των αεροσκαφών, των δοχείων σταθερής ατμοσφαιρικής πίεσης, των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων κτλ. 
- τις περιοδικές δοκιμές οδικής ασφάλειας σε αυτοκίνητα οχήματα 
- την δοκιμή με τη χρήση μοντέλων ή μακετών (π.χ. αεροσκαφών, πλοίων, φραγμάτων κτλ.) 
- την λειτουργία  εργαστηρίων της αστυνομίας 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δοκιμές σε δείγματα ζώων, βλέπε 75.00 
- η διαγνωστική απεικόνιση, οι δοκιμές και οι αναλύσεις ιατρικών και οδοντιατρικών δειγμάτων, βλέπε 
86 
 
72   Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τριών τύπων έρευνας και ανάπτυξης: 1) βασική έρευνα: 
πειραματική ή θεωρητική εργασία που διενεργείται κυρίως για την απόκτηση νέων γνώσεων όσον αφορά 
στο υπόβαθρο των φαινομένων και των γεγονότων που παρατηρούνται, χωρίς να υπάρχει  προοπτική 
συγκεκριμένης εφαρμογής ή χρήσης, 2) εφαρμοσμένη έρευνα: πρωτότυπη έρευνα που διενεργείται για την 
απόκτηση νέων γνώσεων και κατευθύνεται κυρίως προς συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό ή στόχο και 3) 
πειραματική ανάπτυξη: συστηματική εργασία, με βάση την υπάρχουσα γνώση που αποκτήθηκε από την 
έρευνα ή/και την εμπειρία, στόχος της οποίας είναι η παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων και συσκευών, η 
επινόηση νέων μεθόδων, συστημάτων και υπηρεσιών, καθώς και η ουσιαστική βελτίωση όσων έχουν ήδη 
παραχθεί ή εφαρμοσθεί. 
 
Οι δραστηριότητες έρευνας και  πειραματικής ανάπτυξης σε αυτό τον κλάδο υποδιαιρούνται σε δύο 
κατηγορίες: φυσικές επιστήμες και μηχανική· κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.   
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Από αυτόν τον κλάδο εξαιρείται: 
- η έρευνα αγοράς, βλέπε 73.20 
 
72.1    Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την βασική έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη στις 
φυσικές επιστήμες και τη μηχανική. 
 
72.11   Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία: 
- DNA/RNA: γονιδιώματα, φαρμακογενετική, συστηματική γονιδιακή έρευνα, 
ακολουθία/σύνθεση/ενίσχυση DNA, γενετική μηχανική,  
- πρωτεΐνες και άλλα μόρια: ακολουθία/σύνθεση/ μηχανική πρωτεϊνών και πεπτιδίων 
(συμπεριλαμβάνονται μεγάλες μοριακές ορμόνες)· βελτιωμένες μέθοδοι παράδοσης μεγάλων μοριακών 
φαρμάκων· απομόνωση και κάθαρση πρωτεϊνών, σήμανση, αναγνώριση αισθητήριων οργάνων του 
κυττάρου     
- καλλιέργεια και μηχανική κυττάρων και ιστών: καλλιέργεια κυττάρων/ιστού, μηχανική ιστού 
(συμπεριλαμβάνονται τα στηρικτικά πλαίσια των ιστών και η βιοϊατρική μηχανική), κυτταρικές ενώσεις , 
εμβόλια/διεγερτικά για δημιουργία αντισωμάτων, χειρισμός εμβρύων 
- διαδικασίες βιοτεχνολογικών τεχνικών: ζύμωση με χρήση βιοαντιδραστήρων, βιοεπεξεργασία, 
βιοδιύλιση, βιοπολτοποίηση, βιολεύκανση, βιοαποθειάφιση, βιοθεραπεία και φυτοθεραπεία  
- γονίδια και RNA (ριβοζονουκλεϊνικό οξύ) που φέρουν νόσους: θεραπεία γονιδίων, φορείς ιών 
- βιοπληροφορική: κατασκευή βάσεων δεδομένων γονιδιομάτων, ακολουθίες πρωτεϊνών, 
αναπαραγωγή σύνθετων βιολογικών διαδικασιών, συμπεριλαμβάνονται τα βιολογικά συστήματα 
- νανοβιοτεχνολογία: χρησιμοποιεί τα εργαλεία και τις διαδικασίες των νανο/μικροκατασκευών για 
να κατασκευάσει μηχανήματα για μελέτη των βιοσυστημάτων και εφαρμογή στη διανομή φαρμάκων, μελέτη 
συμπτωμάτων κτλ. 
 
72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη των φυσικών επιστημών και της μηχανικής εκτός από 
την βιοτεχνολογική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη: 
• έρευνα και ανάπτυξη των φυσικών επιστημών 
• έρευνα και ανάπτυξη της μηχανικής και της τεχνολογίας 
• έρευνα και ανάπτυξη των ιατρικών επιστημών 
• έρευνα και ανάπτυξη των γεωργικών επιστημών 
• διεπιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με επικρατέστερες τις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 
 
72.2    Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
 
72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την έρευνα και την ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών 
- την έρευνα και την ανάπτυξη των ανθρωπιστικών επιστημών 
- την διεπιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, με επικρατέστερες τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές 
επιστήμες 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η έρευνα αγοράς, βλέπε 73.20 
 
73   Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την δημιουργία διαφημιστικών εκστρατειών και την παρουσίαση τέτοιων 
διαφημίσεων σε περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση, ή άλλα μέσα, καθώς και τον σχεδιασμό 
κατασκευών και τοποθεσιών έκθεσης. 
 
73.1   Διαφήμιση 
 
73.11 Διαφημιστικά γραφεία      
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή ενός πλήρους φάσματος διαφημιστικών υπηρεσιών (δηλαδή μέσω 
εσωτερικών δυνατοτήτων ή υπεργολαβίας), συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών, των δημιουργικών 
υπηρεσιών, της παραγωγής διαφημιστικού υλικού και της αγοράς. Περιλαμβάνει: 
- την δημιουργία και την υλοποίηση διαφημιστικών εκστρατειών: 
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• την δημιουργία και τοποθέτηση διαφημίσεων σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
στο διαδίκτυο και σε άλλα μέσα 
• την δημιουργία και τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε εξωτερικούς χώρους, π.χ. πίνακες 
τοιχοκολλήσεων, πλαίσια, καταλόγους, διακόσμηση βιτρινών, σχεδίαση αιθουσών επίδειξης, διαφήμιση 
πάνω σε αυτοκίνητα και λεωφορεία κτλ.  
• εναέρια διαφήμιση 
• διανομή ή παράδοση διαφημιστικού υλικού ή δειγμάτων 
• δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων και άλλων κατασκευών και τοποθεσιών έκθεσης 
- την διεξαγωγή  εκστρατειών μάρκετινγκ και άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην 
προσέλκυση και την εξασφάλιση πελατών 
• προώθηση προϊόντων 
• διαφήμιση  για προώθηση πωλήσεων 
• διαφήμιση με άμεση ταχυδρόμηση 
• συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την προώθηση πωλήσεων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η εκτύπωση διαφημιστικού υλικού, βλέπε 58.19 
- η παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τον 
κινηματογράφο, βλέπε 59.11 
- η έρευνα αγοράς, βλέπε 73.20 
- η διαφημιστική φωτογραφία, βλέπε 74.20 
- οι φορείς οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, βλέπε 82.30 
- οι δραστηριότητες άμεσης ταχυδρόμησης, βλέπε 82.19 
 
73.12   Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή την πώληση χρόνου και χώρου για διαφήμιση 
στα μέσα ενημέρωσης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
-  η πώληση διαφημιστικού χρόνου ή χώρου απευθείας από τους ιδιοκτήτες του χώρου ή του 
χρόνου (έκδοτες κτλ.), βλέπε την αντίστοιχη ομάδα δραστηριοτήτων 
- οι δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων, βλέπε 70.21 
 
73.2   Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 
 
73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα προώθησης προϊόντων, την ενημερότητα, την αποδοχή των 
αγαθών και την εξοικείωση με αυτά, καθώς και τις υπηρεσίες και  τις αγοραστικές συνήθειες των 
καταναλωτών με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων και των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων 
- την δημοσκόπηση της κοινής γνώμης σχετικά με πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα και ως 
εκ τούτου τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
 
74   Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παροχή επαγγελματικών επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών (εκτός 
των νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων, των δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών, των 
τεχνικών δοκιμών/ελέγχων και αναλύσεων, της διαχείρισης και των συμβουλευτικών δραστηριοτήτων 
διαχείρισης, της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και των διαφημιστικών δραστηριοτήτων). 
 
Οι συντάκτες που ετοιμάζουν τεχνικά εγχειρίδια ή άλλα υλικά με τεχνικό περιεχόμενο κατατάσσονται στην 
τάξη 74.90.  
 
74.1    Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 
 
74.10  Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τον σχεδιασμό μόδας σχετικά με υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, έπιπλα και άλλα 
είδη εσωτερικής διακόσμησης και μόδας, καθώς και άλλα προσωπικά ή οικιακά είδη 
- το βιομηχανικό σχέδιο, δηλαδή την δημιουργία και ανάπτυξη σχεδίων και προδιαγραφών για 
βελτίωση της χρήσης, της αξίας και της εμφάνισης των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 
των υλικών,  του μηχανισμού, του σχήματος, του χρώματος και του υλικού τελειώματος της επιφάνειας του 
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υλικού, λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ανάγκες, την ασφάλεια, και την αγοραστική 
έλξη σε διανομή, χρήση και συντήρηση 
- τις υπηρεσίες γραφιστών 
- τις δραστηριότητες διακοσμητών εσωτερικού χώρου 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- ο σχεδιασμός και προγραμματισμός ιστιοσελίδων, βλέπε 62.01 
- το αρχιτεκτονικό σχέδιο, βλέπε 71.11 
- το μηχανολογικό σχέδιο, δηλαδή η εφαρμογή φυσικών νόμων και αρχών της μηχανολογίας στο 
σχεδιασμό μηχανημάτων, υλικών, εργαλείων, κατασκευών, διαδικασιών και συστημάτων, βλέπε 71.12  
 
74.2    Φωτογραφικές δραστηριότητες 
 
74.20  Φωτογραφικές δραστηριότητες  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εμπορική και ευρείας κατανάλωσης παραγωγή φωτογραφιών: 
• φωτογραφίες προσώπου για διαβατήρια, σχολεία, γάμους κτλ. 
• την φωτογράφηση για εμπορικούς ή εκδοτικούς σκοπούς , για τη μόδα, για κτηματομεσιτικούς ή 
τουριστικούς σκοπούς 
• την αεροφωτογράφηση 
• την βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων: γάμων, συγκεντρώσεων κτλ. 
- την επεξεργασία φιλμ: 
• την εμφάνιση, εκτύπωση και μεγέθυνση από αρνητικά που λήφθηκαν από τον πελάτη ή από 
κινηματογραφικό φιλμ 
• τα εργαστήρια εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών 
• τα καταστήματα που εμφανίζουν φιλμ σε μία ώρα (που δεν είναι τμήματα καταστημάτων πώλησης 
φωτογραφικών μηχανών) 
• την τοποθέτηση πλαισίων σε διαφάνειες 
• την αντιγραφή και αποκατάσταση διαφανειών σχετικά με φωτογραφίες 
- τις δραστηριότητες των φωτορεπόρτερ  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την μικροφωτογράφηση εγγράφων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η επεξεργασία κινηματογραφικών ταινιών που σχετίζονται με τις βιομηχανίες κινηματογράφου και 
τηλεόρασης, βλέπε 59.2 
- οι δραστηριότητες χαρτογραφίας και πληροφοριών του χώρου, βλέπε 71.12   
- η λειτουργία φωτογραφικών μηχανών με νομίσματα/χαρτονομισματα (αυτοεξυπηρέτησης), βλέπε 
96.09  
               
74.3     Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 
 
74.30   Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 
 
74.9    Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
 
74.90   Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία βοηθητικών δραστηριοτήτων συνήθως για εμπορικούς 
πελάτες. Περιλαμβάνει εκείνες τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτούνται πιο προοδευμένα επαγγελματικά, 
επιστημονικά και τεχνικά επίπεδα δεξιοτήτων. Δεν περιλαμβάνει αυξανόμενες λειτουργίες ρουτίνας των 
επιχειρήσεων οι οποίες είναι γενικά σύντομης διάρκειας. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις μεσιτικές δραστηριότητες επιχειρήσεων, δηλαδή την μεσολάβηση για την αγορά και για την 
πώληση επιχειρήσεων μικρού και μέτριου μεγέθους, συμπεριλαμβανομένης και της εξάσκησης 
επαγγέλματος, αλλά εξαιρουμένων των μεσιτών ακίνητης περιουσίας 
- τις δραστηριότητες εκτίμησης εκτός εκείνων που αναφέρονται σε κτηματομεσιτικές και 
ασφαλιστικές δραστηριότητες (για αντίκες, κοσμήματα κτλ.) 
- τον έλεγχο λογαριασμών και την πληροφόρηση για την αξία των εμπορευμάτων 
- τις δραστηριότητες πρόγνωσης του καιρού 
- τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφαλείας 
- τις συμβουλευτικές υπηρεσίες αγρονομίας 
- τις περιβαλλοντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 
- άλλες τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 
- τις δραστηριότητες συμβούλων εκτός των συμβούλων αρχιτεκτονικής, μηχανικής και διαχείρισης 
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- τις δραστηριότητες των εκτιμιτών της ποσότητας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- δραστηριότητες που ασκούνται από  πράκτορες και πρακτορεία για λογαριασμό ατόμων και που 
αφορούν συνήθως την πρόσληψη για κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικές παραγωγές ή άλλα ψυχαγωγικά 
ή αθλητικά θεάματα καθώς και την προώθηση βιβλίων, θεατρικών έργων, καλλιτεχνικών έργων, 
φωτογραφιών κτλ. σε εκδότες, παραγωγούς κτλ. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- το χονδρικό εμπόριο των μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω δημοπρασίας, βλέπε 
45.1 
- οι δραστηριότητες δημοπρασιών στο διαδίκτυο (λιανική πώληση), βλέπε 47.91 
- οι δραστηριότητες οίκων δημοπρασίας (λιανική πώληση), βλέπε 47.99 
- οι δραστηριότητες μεσιτών ακίνητης περιουσίας, βλέπε 68.31 
- οι δραστηριότητες τήρησης βιβλίων, βλέπε 69.20 
- οι δραστηριότητες συμβούλων διαχείρισης, βλέπε 70.22 
- οι δραστηριότητες συμβούλων αρχιτεκτονικής και μηχανικής, βλέπε 71.1 
- ο βιομηχανικός σχεδιασμός και ο σχεδιασμός μηχανημάτων, βλέπε 71.12, 74.10 
- η κτηνιατρική εξέταση και ο κτηνιατρικός έλεγχος σχετικά με την παραγωγή τροφίμων, βλέπε 71.20 
- η παρουσίαση διαφημίσεων και άλλος διαφημιστικός σχεδιασμός, βλέπε 73.11 
- η δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων και άλλων εκθεσιακών κατασκευών και τοποθεσιών, βλέπε 
73.11 
- οι δραστηριότητες φορέων οργανώσεως συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, βλέπε 82.30 
- οι δραστηριότητες ανεξάρτητων πλειστηριαστών, βλέπε 82.99 
- η διαχείριση προγραμμάτων πίστης βλέπε 82.99 
- οι σύμβουλοι καταναλωτικής πίστωσης και χρέους, βλέπε 88.99 
 
75   Κτηνιατρικές δραστηριότητες 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παροχή δραστηριοτήτων υγειονομικής περίθαλψης και ελέγχου για ζώα 
φάρμας ή κατοικίδια ζώα. Αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται από διπλωματούχους κτηνιάτρους σε 
νοσοκομεία ζώων καθώς και κατά την επίσκεψη σε αγροκτήματα, κυνοτροφεία ή κατοικίες, στα ιδιωτικά 
κτηνιατρεία ή χειρουργεία ή αλλού. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες ασθενοφόρων για ζώα. 
 
75.0    Κτηνιατρικές δραστηριότητες 
 
75.00  Κτηνιατρικές δραστηριότητες  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες υγειονομικής περίθαλψης και ελέγχου για ζώα φάρμας  
- τις δραστηριότητες υγειονομικής περίθαλψης και ελέγχου για κατοικίδια ζώα  
 
Αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται από  διπλωματούχους κτηνιάτρους που εργάζονται σε νοσοκομεία 
ζώων, καθώς και κατά τις επισκέψεις τους σε αγροκτήματα, κυνοτροφεία ή κατοικίες, σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, 
χειρουργεία ή αλλού.  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες βοηθών κτηνιατρείων ή άλλου βοηθητικού προσωπικού κτηνιατρείου 
- τις κλινικό-παθολογικές και άλλες διαγνωστικές δραστηριότητες που αφορούν τα ζώα 
- τις δραστηριότητες ασθενοφόρων για ζώα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες παροχής καταλύματος σε αγροτικά ζώα χωρίς υγειονομική περίθαλψη, βλέπε 
01.62 
- η κουρά προβάτων, βλέπε 01.62 
- οι έλεγχοι σε κοπάδια, η βόσκηση ζώων, η εκτροφή αλόγων ή άλλων ζώων με συμβόλαιο, ο 
ευνουχισμός πουλερικών, βλέπε 01.62 
- οι δραστηριότητες που είναι συναφείς με την τεχνητή γονιμοποίηση, βλέπε 01.62 
- οι δραστηριότητες παροχής καταλύματος σε κατοικίδια ζώα χωρίς υγειονομική περίθαλψη, βλέπε 
96.09 
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ΤΟΜΕΑΣ  ΙΔ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει μία ποικιλία δραστηριοτήτων οι οποίες υποστηρίζουν τις γενικές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες διαφέρουν από εκείνες του τομέα Μ, αφού ο 
πρωταρχικός τους σκοπός δεν είναι η μεταβίβαση ειδικευμένων γνώσεων.  
 
 
 
77      Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την ενοικίαση και την εκμίσθωση υλικών και μη χρηματοπιστωτικών άυλων 
αγαθών, συμπεριλαμβανομένης ευρείας ποικιλίας υλικών αγαθών, όπως είναι τα αυτοκίνητα, οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, τα καταναλωτικά αγαθά, τα βιομηχανικά μηχανήματα και ο εξοπλισμός, σε πελάτες με 
αντάλλαγμα ενοίκιο ή πληρωμή μισθώματος. Υποδιαιρείται σε: (1) ενοικίαση μηχανοκίνητων οχημάτων, (2) 
ενοικίαση εξοπλισμού αναψυχής και άθλησης, και εξοπλισμού προσωπικής και οικιακής χρήσης, (3) 
εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού,  του είδους που συχνά χρησιμοποιείται για την λειτουργία 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του λοιπού εξοπλισμού μεταφορών και (4) την εκμίσθωση προϊόντων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων παρόμοιων άυλων αγαθών. 
 
Σε αυτόν τον κλάδο περιλαμβάνεται μόνο η ενοικίαση ή εκμίσθωση για χρήση (από τρίτους). 
 
Από αυτόν τον κλάδο εξαιρούνται: 
- οι χρηματοδοτικές εκμισθώσεις, βλέπε 64.91 
- η ενοικίαση ακίνητης περιουσίας, βλέπε τομέα L: 
- η ενοικίαση εξοπλισμού με χειριστή, βλέπε αντίστοιχες κατηγορίες σύμφωνα με τις δραστηριότητες 
που διενεργούνται με αυτό τον εξοπλισμό, π.χ. κατασκευές (τομέας F), μεταφορές (τομέας Η) 
     
77.1     Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
77.11   Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ενοικίαση και εκμίσθωση των ακόλουθων τύπων οχημάτων: 
• επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα ελαφρά μηχανοκίνητα οχήματα χωρίς οδηγό (μέχρι 3.5 τόνους) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση ή εκμίσθωση αυτοκινήτων ή άλλων ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων με οδηγό, 
βλέπε 49.32 
 
77.12  Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ενοικίαση και την εκμίσθωση των ακόλουθων τύπων οχημάτων: 
• φορτηγών, ρυμουλκούμενων οχημάτων δημόσιας ωφελείας και βαρέων μηχανοκίνητων οχημάτων 
(βαρύτερα των 3.5 τόνων) 
• οχημάτων αναψυχής 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση ή η εκμίσθωση οχημάτων βαρέων εμπορευμάτων ή φορτηγών με οδηγό, βλέπε 49.41 
 
77.2  Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 
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Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την ενοικίαση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης καθώς και την ενοικίαση 
εξοπλισμού αναψυχής, αθλητικών ειδών και βιντεοκασετών. Οι δραστηριότητες γενικά περιλαμβάνουν την 
βραχυπρόθεσμη ενοικίαση αγαθών παρόλο που σε μερικές περιπτώσεις τα αγαθά μπορεί να εκμισθώνονται 
για πιο μακροχρόνιες περιόδους. 
 
77.21  Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την ενοικίαση εξοπλισμού αναψυχής και αθλητικού εξοπλισμού: 
- σκαφών αναψυχής, κανό, ιστιοφόρων 
- καρεκλών και ομπρελών θαλάσσης 
- ποδηλάτων 
- άλλου αθλητικού εξοπλισμού 
- σκι (χιονοπέδιλα) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση σκαφών αναψυχής και ιστιοφόρων με πλήρωμα, βλέπε 50.10, 50.30  
- η ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, βλέπε 77.22 
- η ενοικίαση άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης π.δ.κ.α., βλέπε 77.29 
- η ενοικίαση εξοπλισμού απασχόλησης ελεύθερου χρόνου και αναψυχής ως αναπόσπαστο 
κομμάτι των εγκαταστάσεων αναψυχής, βλέπε 93.29 
 
77.22     Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την ενοικίαση βιντεοκασετών, δίσκων, CDs, DVDs κτλ. 
 
77.29     Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ενοικίαση όλων των ειδών αγαθών προσωπικής και οικιακής χρήσης, σε νοικοκυριά ή 
βιομηχανίες (εκτός του εξοπλισμού αναψυχής και του αθλητικού εξοπλισμού): 
• υφαντουργικά προϊόντα, ενδύματα και υποδήματα 
• έπιπλα, κεραμικά είδη και γυαλικά, κουζινικά και επιτραπέζια σκεύη, ηλεκτρικές συσκευές και σκεύη 
οικιακής χρήσης 
• κοσμήματα, μουσικά όργανα, σκηνικά και κοστούμια 
• βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά 
• μηχανήματα και εξοπλισμοί που χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες ή για δραστηριότητες 
απασχόλησης ελεύθερου χρόνου π.χ. εργαλεία για επισκευές σπιτιού 
• λουλούδια και φυτά 
• ηλεκτρονικός εξοπλισμός για οικιακή χρήση 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση αυτοκινήτων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων οχημάτων και οχημάτων αναψυχής χωρίς 
οδηγό, βλέπε 77.1 
- η ενοικίαση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, βλέπε 77.21 
- η ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, βλέπε 77.22 
- η ενοικίαση μοτοσικλετών και τροχόσπιτων χωρίς οδηγό, βλέπε 77.39 
- η ενοικίαση επίπλων γραφείου, βλέπε 77.33 
- η παροχή λινών ειδών, φορμών εργασίας και συναφών ειδών από εμπορικά πλυντήρια, βλέπε 
96.01 
 
77.3     Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών 
 
77.31  Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ενοικίαση και την εκμίσθωση των γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 
χωρίς χειριστή: 
• την ενοικίαση προϊόντων που κατασκευάζονται από την τάξη 28.30, όπως είναι τα γεωργικά 
τρακτέρ κτλ. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων ή εξοπλισμού με χειριστή, βλέπε 01.61, 
02.40 
 
77.32   Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ενοικίαση και την εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών χωρίς χειριστή: 
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• γερανοφόρα φορτηγά 
• σκαλωσιές και πλατφόρμες εργασίας, χωρίς να περιλαμβάνεται η ανέγερση (στήσιμο) και η 
διάλυση τους 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση μηχανημάτων ή εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού με χειριστή, 
βλέπε 43 
 
77.33   Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου      (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών) 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ενοικίαση και την εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου χωρίς χειριστή: 
• ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
• πολυγράφων, γραφομηχανών και μηχανών επεξεργασίας κειμένου 
• λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού: ταμειακές μηχανές, ηλεκτρονικές αριθμομηχανές κτλ. 
• επίπλων γραφείου 
 
77.34  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ενοικίαση και την επιχειρησιακή εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών χωρίς χειριστή: 
• εμπορικών σκαφών και πλοίων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών με χειριστή, βλέπε τομέα 50 
- η ενοικίαση σκαφών αναψυχής, βλέπε 77.21 
 
77.35  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ενοικίαση και την επιχειρησιακή εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών χωρίς 
χειριστή: 
• αεροπλάνων 
• αερόστατων  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών με χειριστή, βλέπε τομέα 51 
 
77.39   Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ενοικίαση και την επιχειρησιακή εκμίσθωση, χωρίς χειριστή, άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού που γενικά χρησιμοποιούνται ως κεφαλαιουχικά αγαθά από βιομηχανίες: 
• κινητήρες και στρόβιλοι (τουρμπίνες) 
• εργαλειομηχανές 
• εξοπλισμός εξορύξεων και πετρελαιοπηγών 
• επαγγελματικός εξοπλισμός ραδιοφώνου, τηλεόρασης και επικοινωνιών 
• εξοπλισμός παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 
• εξοπλισμός μετρήσεων και ελέγχου 
• άλλα επιστημονικά, εμπορικά και βιομηχανικά μηχανήματα 
- την ενοικίαση και την επιχειρησιακή εκμίσθωση εξοπλισμού χερσαίων μεταφορών (εκτός των 
μηχανοκίνητων οχημάτων) χωρίς οδηγούς: 
• μοτοσικλέτες, τροχόσπιτα, οχήματα κατασκήνωσης κτλ. 
• σιδηροδρομικά οχήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την ενοικίαση εμπορευματοκιβωτίων για την χρήση τους ως καταλύματα ή γραφεία 
- την ενοικίαση ζώων (π.χ. κοπαδιών, αλόγων ιπποδρομιών) 
- την ενοικίαση εμπορευματοκιβωτίων 
- την ενοικίαση παλετών (πλαίσια για στοίβαγμα υλικών) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση ποδηλάτων, βλέπε 77.21 
- η ενοικίαση γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, βλέπε 77.31 
- η ενοικίαση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού, βλέπε 77.32 
- η ενοικίαση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, βλέπε 77.33 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
 
 

467

 
77.4     Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
 
77.40   Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παροχής άδειας χρήσης αγαθών πνευματικής ιδιοκτησίας και 
άλλων παρόμοιων προϊόντων σε τρίτους, για τα οποία καταβάλλεται μία αμοιβή κατοχής δικαιώματος ή 
αμοιβή αδείας χρήσης στον κάτοχο του αγαθού. Η εκμίσθωση αυτών των αγαθών μπορεί να λάβει 
διάφορες μορφές όπως είναι η άδεια αναπαραγωγής, η χρήση τους σε άλλες μεταγενέστερες λειτουργίες ή 
προϊόντα, η λειτουργία επιχειρήσεων με αποκλειστικά δικαιώματα κτλ. Οι τρέχοντες ιδιοκτήτες μπορεί να έχουν 
ή να μην έχουν δημιουργήσει αυτά τα αγαθά. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας άυλων αγαθών (εκτός των έργων με δικαίωμα 
δημιουργού, όπως είναι τα βιβλία ή το λογισμικό) 
- την λήψη αμοιβής για κατοχή συγγραφικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων αδείας χρήσης: 
• πατενταρισμένων οικονομικών μονάδων  
• εμπορικών σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών 
• εμπορικών επωνυμιών 
• δικαιωμάτων αναζήτησης και εκτίμησης για εκμετάλλευση μεταλλευμάτων 
• συμφωνιών για την χρήση ονόματος  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η απόκτηση δικαιωμάτων και οι εκδόσεις, βλέπε κλάδους 58 και 59 
- η παραγωγή, η αναπαραγωγή και η διάθεση έργων με δικαίωμα δημιουργού (βιβλία, λογισμικό, 
κινηματογραφικές ταινίες), βλέπε κλάδους 58, 59 
- η εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, βλέπε 68.2 
- η εκμίσθωση υλικών αγαθών, βλέπε ομάδες 77.1, 77.2, 77.3 
 
78     Δραστηριότητες απασχόλησης 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την γνωστοποίηση (δημοσίευση)  θέσεων εργασίας και την αναφορά ή την 
εύρεση εργασίας στους αιτούντες, όπου τα άτομα που αναφέρονται ή προσλαμβάνονται δεν είναι 
υπάλληλοι των γραφείων ευρέσεως εργασίας. Περιλαμβάνει επίσης την διάθεση εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις-πελάτες για περιορισμένη χρονική περίοδο για την ενίσχυση της εργατικής δύναμης του πελάτη, 
καθώς και τις δραστηριότητες διάθεσης άλλου ανθρώπινου δυναμικού. 
Σε αυτόν τον κλάδο περιλαμβάνονται: 
- οι δραστηριότητες αναζήτησης και πρόσληψης ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων 
- οι δραστηριότητες πρακτορείων επιλογής ατόμων για καλλιτεχνικές παραστάσεις 
 
Από αυτόν τον κλάδο εξαιρούνται: 
- οι προσωπικοί πράκτορες/πρακτορεία καλλιτεχνών, βλέπε 74.90 
 
78.1    Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας 
 
78.10  Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την γνωστοποίηση (δημοσίευση)  θέσεων εργασίας και την αναφορά ή την 
εύρεση εργασίας αιτούντων, όπου τα άτομα που αναφέρονται ή προσλαμβάνονται δεν είναι υπάλληλοι των 
γραφείων ευρέσεως εργασίας. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την έρευνα, επιλογή, σύσταση και τοποθέτηση προσωπικού σε εργασία, συμπεριλαμβανομένης 
και της έρευνας και τοποθέτησης ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων 
- τα πρακτορεία επιλογής ατόμων για καλλιτεχνικές παραστάσεις 
- τις δραστηριότητες διαδικτυακών πρακτορείων ευρέσεως εργασίας  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες προσωπικών θεατρικών ή καλλιτεχνικών πρακτόρων ή πρακτορείων, βλέπε 
74.90 
 
78.2    Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας 
 
78.20  Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την διάθεση ατόμων σε επιχειρήσεις-πελάτες για περιορισμένη χρονική περίοδο για 
την ενίσχυση της εργατικής δύναμης του πελάτη, όπου τα άτομα που διατίθενται είναι υπάλληλοι της 
μονάδας παροχής προσωρινής βοήθειας. Οι μονάδες οι οποίες κατατάσσονται εδώ δεν παρέχουν άμεση 
επίβλεψη των υπαλλήλων τους στο χώρο εργασίας του πελάτη τους.  
 
78.3    Άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού  
 
78.30  Άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις των 
πελατών. Οι μονάδες που κατατάσσονται εδώ εκπροσωπούν τον εργοδότη καταγραφής υπαλλήλων για 
θέματα που έχουν σχέση με την μισθοδοσία, τους φόρους και άλλα δημοσιονομικά ζητήματα, καθώς και για 
άλλα θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά δεν είναι υπεύθυνες για την καθοδήγηση και την 
επίβλεψη των υπαλλήλων. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με ταυτόχρονη επίβλεψη ή λειτουργία της 
επιχείρησης, βλέπε την τάξη της αντίστοιχης οικονομικής δραστηριότητας αυτής της επιχείρησης 
- η παροχή υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού για την προσωρινή αντικατάσταση ή συμπλήρωση 
του ανθρωπίνου δυναμικού του πελάτη, βλέπε 78.20  
 
79        Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων 
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες πρακτορείων, τα οποία κυρίως ασχολούνται με την 
πώληση ταξιδιών, οργανωμένων ταξιδιών, την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και υπηρεσιών διαμονής στο 
ευρύ κοινό και σε εμπορικούς πελάτες, όπως και τον προγραμματισμό και σχεδιασμό οργανωμένων 
ταξιδιών που πωλούνται μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων ή άμεσα από πράκτορες όπως είναι τα γραφεία 
οργανωμένων ταξιδιών, καθώς και άλλες υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα ταξίδια συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών κρατήσεων. Περιλαμβάνονται επίσης οι υπηρεσίες ξεναγών και η προώθηση τουριστικών 
προϊόντων (δραστηριοτήτων).  
 
79.1     Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες πρακτορείων, τα οποία κυρίως ασχολούνται με την πώληση 
ταξιδιών, οργανωμένων ταξιδιών, την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και υπηρεσιών διαμονής στο ευρύ 
κοινό και σε εμπορικούς πελάτες και τον προγραμματισμό και σχεδιασμό οργανωμένων ταξιδιών που 
πωλούνται μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων ή άμεσα από πράκτορες όπως είναι τα γραφεία οργανωμένων 
ταξιδιών. 
 
79.11  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες πρακτορείων, τα οποία ασχολούνται κυρίως με την πώληση ταξιδιών, 
οργανωμένων ταξιδιών, την μεταφορά και τις υπηρεσίες διαμονής λιανικώς ή χονδρικώς στο ευρύ κοινό και 
σε εμπορικούς πελάτες. 
 
79.12  Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ρύθμιση και συγκέντρωση οργανωμένων ταξιδιών που πωλούνται μέσω ταξιδιωτικών 
πρακτορείων ή άμεσα από τα γραφεία οργανωμένων ταξιδιών. Τα οργανωμένα ταξίδια μπορεί να 
περιλαμβάνουν όλες ή κάποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
• μεταφορά 
• διαμονή 
• παροχή φαγητού 
• επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς ή πολιτισμικούς χώρους, θεατρικές, μουσικές ή αθλητικές 
εκδηλώσεις.  
 
79.9     Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
 
79.90   Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς  δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- δραστηριότητες όπως: 
∗ κρατήσεις για μεταφορά, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ψυχαγωγία και 
αθλητισμό 
- υπηρεσίες ανταλλαγής συγκυριαρχίας χώρου διαμονής κτλ. με διαμοιρασμό του χρόνου 
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- δραστηριότητες πώλησης εισιτηρίων για θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις 
ψυχαγωγίας 
- δραστηριότητες σε κέντρα παροχής βοήθειας επισκεπτών 
∗ παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες 
∗ δραστηριότητες τουριστικών οδηγών 
- δραστηριότητες προώθησης τουριστικών προϊόντων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, βλέπε 
κατηγορίες 79.11 και 79.12 
- η οργάνωση και η διαχείριση εκδηλώσεων όπως συναντήσεων, συνεδρίων και διασκέψεων, βλέπε 
82.30 
 
80  Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που είναι συναφείς με την προστασία όπως είναι: οι υπηρεσίες 
ερευνών και ιδιωτικών αστυνομικών· οι υπηρεσίες φρούρησης και περιπολίας· η συλλογή και παράδοση 
χρημάτων, αποδείξεων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων με προσωπικό και  εξοπλισμό προστασίας τέτοιων 
αγαθών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς· η λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων συναγερμών 
προστασίας, όπως είναι οι συναγερμοί κατά της διάρρηξης και πυρκαγιάς, όπου η δραστηριότητα 
εστιάζεται στην εξ αποστάσεως παρακολούθηση αυτών των συστημάτων, αλλά συχνά περιλαμβάνει και την 
πώληση, την εγκατάσταση και τις υπηρεσίες επισκευής. Εάν οι τελευταίες υπηρεσίες παρέχονται ξεχωριστά 
εξαιρούνται από αυτόν τον τομέα και κατατάσσονται στο λιανικό εμπόριο, στις κατασκευές κτλ. 
 
80.1    Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 
 
80.10  Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: υπηρεσίες φρούρησης και 
περιπολίας, συλλογή και παράδοση χρημάτων, αποδείξεων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων με προσωπικό 
και εξοπλισμό προστασίας τέτοιων αγαθών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 
Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει: 
- υπηρεσίες θωρακισμένων αυτοκινήτων 
- υπηρεσίες σωματοφυλάκων 
- υπηρεσίες ανακριτικού ελέγχου ατόμων (π.χ. τεστ αλήθειας) μέσω πολυγράφου 
- υπηρεσίες σχετικές με δακτυλικά αποτυπώματα 
- υπηρεσίες φρουρών προστασίας 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες τήρησης δημόσιας τάξης και ασφαλείας, βλέπε 84.24 
 
80.2    Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 
 
80.20  Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την παρακολούθηση ή την παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικών συστημάτων 
συναγερμών προστασίας, όπως είναι οι συναγερμοί κατά της διάρρηξης και της πυρκαγιάς, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της συντήρησης τους 
- την εγκατάσταση, επισκευή, ανακατασκευή και προσαρμογή μηχανικών ή ηλεκτρονικών 
μηχανισμών κλειδώματος, χρηματοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων μόνο αν σχετίζονται με την μετέπειτα 
παρακολούθηση τους ή την εξ’ αποστάσεως  παρακολούθηση τους 
 
Οι μονάδες που διενεργούν αυτές τις δραστηριότητες μπορεί επίσης να εμπλέκονται στην πώληση τέτοιων 
συστημάτων προστασίας, μηχανικών ή ηλεκτρονικών μηχανισμών κλειδώματος, χρηματοκιβωτίων ή 
θησαυροφυλακίων. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η εγκατάσταση συστημάτων προστασίας ασφαλείας, όπως αντικλεπτικοί συναγερμοί και 
συναγερμοί πυρκαγιάς, χωρίς μετέπειτα παρακολούθηση, βλέπε 43.21 
- η λιανική πώληση ηλεκτρικών συστημάτων συναγερμού, μηχανικών ή ηλεκτρονικών μηχανισμών 
κλειδώματος, χρηματοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων, χωρίς τις υπηρεσίες παρακολούθησης, 
εγκατάστασης ή συντήρησης, βλέπε 47.59 
- οι σύμβουλοι προστασίας, βλέπε 74.90 
- οι δραστηριότητες τήρησης της δημόσιας τάξης και ασφαλείας, βλέπε 84.24 
- οι υπηρεσίες αντιγραφής κλειδιών, βλέπε 95.29  
 
80.3    Δραστηριότητες έρευνας 
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80.30  Δραστηριότητες έρευνας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις υπηρεσίες (αστυνομικής) έρευνας και ιδιωτικών αστυνομικών. Οι 
δραστηριότητες όλων των ιδιωτικών αστυνομικών, ανεξάρτητα από το είδος του πελάτη ή τον σκοπό της 
έρευνας, περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. 
 
81   Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παροχή γενικών υπηρεσιών, όπως συνδυασμού υποστηρικτικών 
υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις των πελατών, καθαρισμού των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτιρίων 
κάθε τύπου, καθαρισμού βιομηχανικών μηχανημάτων, καθαρισμού τρένων, λεωφορείων, αεροπλάνων κτλ., 
καθαρισμού του εσωτερικού των χερσαίων και θαλάσσιων βυτιοφόρων, δραστηριότητες απολύμανσης και 
εξολόθρευσης εντόμων σε κτίρια, πλοία, τρένα κτλ., καθαρισμού φιαλών, σκουπίσματος των δρόμων, 
απομάκρυνσης χιονιού και πάγου, παροχής φροντίδας εξωτερικών χώρων και υπηρεσιών συντήρησης και 
παροχής αυτών των υπηρεσιών μαζί με την μελέτη σχεδίων εξωτερικών χώρων και/ή την κατασκευή 
πεζόδρομων, τοίχων στήριξης, καταστρωμάτων, φραχτών, λιμνούλων και παρόμοιων κατασκευών.  
 
81.1    Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών 
 
81.10  Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή ενός συνδυασμού υποστηρικτικών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις 
των πελατών. Οι μονάδες οι οποίες κατατάσσονται εδώ τυπικά παρέχουν ένα συνδυασμό υπηρεσιών, όπως 
γενικό καθαρισμό εσωτερικού χώρου,  συντήρηση, διάθεση απορριμμάτων, φρούρηση και προστασία, 
διανομή αλληλογραγίας, υποδοχή, υπηρεσίες  πλυντηρίου και συναφείς δραστηριότητες οι οποίες 
υποστηρίζουν τις λειτουργίες στις εγκαταστάσεις των πελατών. Αυτές οι μονάδες παρέχουν προσωπικό για 
την εκτέλεση αυτών των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, αλλά δεν εμπλέκονται με, ή δεν είναι υπεύθυνες για, 
τις κύριες δραστηριότητες του πελάτη. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παροχή μίας μόνο από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες  (π.χ. υπηρεσίες γενικού καθαρισμού 
εσωτερικού χώρου) ή η ενασχόληση μόνο με μια λειτουργία (π.χ. θέρμανση), βλέπε την κατάλληλη τάξη 
σύμφωνα με την παρεχόμενη υπηρεσία 
- η παροχή διοικητικού και επιχειρησιακού προσωπικού για την άρτια λειτουργία του ιδρύματος ενός 
πελάτη, όπως είναι ξενοδοχεία, εστιατόρια, ορυχεία, ή νοσοκομεία, βλέπε την τάξη της μονάδας που το 
λειτουργεί 
- η παροχή επιτόπιας διοίκησης και λειτουργίας  του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών ενός 
πελάτη και/ή  εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων, βλέπε 62.03 
- η λειτουργία σωφρονιστικών μονάδων επ’ αμοιβή ή επί σύμβαση, βλέπε 84.23 
 
81.2  Δραστηριότητες καθαρισμού 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες γενικού καθαρισμού εσωτερικού κάθε τύπου κτιρίου, τον 
εξωτερικό καθαρισμό κτιρίων, τις ειδικευμένες δραστηριότητες καθαρισμού για κτίρια ή άλλες ειδικευμένες 
δραστηριότητες καθαρισμού, τον καθαρισμό των βιομηχανικών μηχανημάτων, τον καθαρισμό του 
εσωτερικού των χερσαίων και θαλάσσιων βυτιοφόρων, τις δραστηριότητες απολύμανσης κτιρίων και 
βιομηχανικών μηχανημάτων και εξολόθρευσης εντόμων, τον καθαρισμό φιαλών, το σκούπισμα των δρόμων, 
την απομάκρυνση χιονιού και πάγου. 
 
Από αυτή την ομάδα εξαιρείται η καταπολέμηση αγροτικών ζιζανίων, ο καθαρισμός με ατμό, το τρίψιμο με 
γυαλόχαρτο και παρόμοιες δραστηριότητες για το εξωτερικό των κτιρίων (Κατασκευές), το σαπούνισμα 
χαλιών και κιλιμιών, ο καθαρισμός υφασμάτων και κουρτινών (Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών). 
Εξαιρείται επίσης ο καθαρισμός καινούργιων κτιρίων αμέσως μετά την κατασκευή τους (Κατασκευές). 
 
81.21  Γενικός καθαρισμός κτιρίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις γενικές (μη-ειδικευμένες) δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων κάθε τύπου, 
όπως είναι: 
- τα γραφεία 
- οι κατοικίες ή τα διαμερίσματα 
- τα εργοστάσια 
- τα καταστήματα 
- τα ιδρύματα 
και άλλοι επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί χώροι και κτίρια κατοικιών που αποτελούνται από πολλές 
μονάδες. 
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Αυτές οι δραστηριότητες είναι κυρίως τμήματα του εσωτερικού καθαρισμού παρόλο που μπορεί να 
περιλαμβάνουν τον καθαρισμό σχετικών εξωτερικών περιοχών όπως είναι τα παράθυρα ή οι διάδρομοι. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι ειδικευμένες δραστηριότητες καθαρισμού, όπως είναι ο καθαρισμός παραθύρων, ο 
καθαρισμός καμινάδων, ο καθαρισμός τζακιών, φούρνων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, λεβήτων, αγωγών 
εξαερισμού και μονάδων εξατμίσεων, βλέπε 81.22 
 
81.22  Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: 
- εξωτερικού καθαρισμού κτιρίων κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων, των 
εργοστασίων, των καταστημάτων, των ιδρυμάτων και άλλων επιχειρηματικών και επαγγελματικών χώρων και 
κτιρίων κατοικιών με πολλές μονάδες 
- ειδικευμένου καθαρισμού για κτίρια όπως είναι ο καθαρισμός παραθύρων, ο καθαρισμός 
καμινάδων και ο καθαρισμός τζακιών, φούρνων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, λεβήτων, αγωγών εξαερισμού 
και μονάδων εξατμίσεων 
- καθαρισμού βιομηχανικών μηχανημάτων 
- άλλου καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανιών, π.δ.κ.α. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- ο καθαρισμός με ατμό και πίεση και παρόμοιες δραστηριότητες του εξωτερικού μέρους κτιρίων, 
βλέπε 43.99 
 
81.29  Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: 
- καθαρισμού και συντήρησης κολυμβητηρίων ή πισινών   
- καθαρισμού τρένων, λεωφορείων, αεροπλάνων κτλ. 
- καθαρισμού του εσωτερικού χερσαίων και θαλάσσιων βυτιοφόρων 
- απολύμανσης και εξολόθρευσης εντόμων 
- καθαρισμού φιαλών 
- σκουπίσματος δρόμων και απομάκρυνσης χιονιού και πάγου 
- άλλου καθαρισμού π.δ.κ.α. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η καταπολέμηση αγροτικών ζιζανίων, βλέπε 01.61 
- ο καθαρισμός αυτοκινούμενων οχημάτων, το πλύσιμο αυτοκινήτων, βλέπε 45.20 
 
81.3  Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 
 
81.30  Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την φύτευση, την φροντίδα και την συντήρηση: 
• πάρκων και κήπων για: 
o ιδιωτικές και δημόσιες κατοικίες 
o δημόσια και ημι-δημόσια κτίρια (σχολεία, νοσοκομεία, διοικητικά κτίρια, εκκλησίες κτλ.) 
o δημοτικούς χώρους (πάρκα, χώροι πρασίνου, κοιμητήρια κτλ.) 
o πρασινάδα δημόσιων δρόμων (δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές και γραμμές τραμ, υδάτινοι 
οδοί, λιμάνια)  
o βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια 
• πρασινάδας για: 
o κτίρια (κήποι σε ταράτσες, πρασινάδα πρόσοψης, κήποι εσωτερικού χώρου) 
o γήπεδα άθλησης, παιδικές χαρές, και άλλα πάρκα ψυχαγωγίας (γήπεδα ποδοσφαίρου, παιδικές 
χαρές, γρασίδι για ηλιοθεραπεία, γήπεδα γκολφ) 
o στατικών υδάτινων εκτάσεων και υδάτων που ρέουν (δεξαμενές, εναλλασσόμενες υδάτινες 
περιοχές, λιμνούλες, πισίνες, αυλάκια,  συστήματα εγκαταστάσεων υπονόμων) 
- φυτά για την προστασία ενάντια στον θόρυβο, τον άνεμο, την διάβρωση, την ορατότητα και την 
προσωρινή τύφλωση (το θάμπωμα) από φώτα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παραγωγή και φύτευση φυτών και δέντρων για εμπορία, βλέπε κλάδους 01, 02 
- τα φυτώρια δέντρων και τα φυτώρια δασικών δέντρων, βλέπε 01.30, 02.10 
- η διατήρηση της γης σε καλή οικολογική κατάσταση ώστε να είναι κατάλληλη για γεωργική χρήση, 
βλέπε 01.61 
- οι κατασκευαστικές δραστηριότητες για σκοπούς διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, βλέπε τομέα F 
- ο σχεδιασμός εξωτερικών χώρων και οι αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, βλέπε 71.11 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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82    Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις     
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την παροχή ενός φάσματος καθημερινών διοικητικών υπηρεσιών γραφείου 
καθώς και καθημερινές επιχειρηματικές υποστηρικτικές λειτουργίες για άλλους, επ’ αμοιβή ή επί σύμβαση. 
Περιλαμβάνει επίσης όλες τις δραστηριότητες υποστηρικτικών υπηρεσιών οι οποίες τυπικά παρέχονται σε 
επιχειρήσεις και δεν κατατάσσονται αλλού. 
Οι μονάδες που κατατάσσονται σε αυτόν τον κλάδο δεν παρέχουν επιχειρησιακό προσωπικό για την 
εκτέλεση ολοκληρωμένων λειτουργιών μίας επιχείρησης. 
  
82.1    Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την παροχή ενός φάσματος καθημερινών διοικητικών υπηρεσιών γραφείου, 
όπως είναι ο χρηματοπιστωτικός προγραμματισμός, η τήρηση λογαριασμών και αρχείων, η φυσική 
κατανομή και η κατανομή προσωπικού και η διοικητική μέριμνα για άλλους επ’ αμοιβή ή επί σύμβαση. 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει επίσης τις υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλους, επ’ αμοιβή ή επί 
σύμβαση, οι οποίες είναι οι συνήθεις καθημερινές επιχειρηματικές υποστηρικτικές λειτουργίες που οι 
επιχειρήσεις και οι οργανισμοί παραδοσιακά διενεργούν από μόνοι τους για τους ίδιους. 
Οι μονάδες οι οποίες κατατάσσονται σε αυτή την ομάδα δεν παρέχουν επιχειρησιακό προσωπικό για την 
εκτέλεση ολοκληρωμένων λειτουργιών μίας επιχείρησης. Οι μονάδες οι οποίες αναλαμβάνουν μόνο μία 
συγκεκριμένη σκοπιά αυτών των δραστηριοτήτων κατατάσσονται ανάλογα με αυτή τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.   
  
82.11  Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την παροχή ενός συνδυασμού καθημερινών διοικητικών δραστηριοτήτων 
γραφείου, όπως είναι η υποδοχή, ο οικονομικός προγραμματισμός, η τήρηση βιβλίων και αρχείων, οι 
δραστηριότητες προσωπικού και ταχυδρομείου κτλ. για άλλους, επ’ αμοιβή ή επί σύμβαση. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι μονάδες οι οποίες εμπλέκονται σε μία μόνο συγκεκριμένη σκοπιά αυτών  των δραστηριοτήτων, 
βλέπε την τάξη που ανήκουν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες  
- η παροχή λειτουργικού προσωπικού χωρίς επίβλεψη, βλέπε κλάδο 78 
 
82.19    Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες 
γραμματειακής υποστήριξης  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει μία ποικιλία αντιγραφής, προετοιμασίας εγγράφων και ειδικευμένων 
δραστηριοτήτων γραφειακής υποστήριξης. Οι δραστηριότητες αντιγραφής/εκτύπωσης εγγράφων που 
περιλαμβάνονται εδώ καλύπτουν μόνο τις βραχυπρόθεσμες εκτυπωτικές δραστηριότητες. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την προετοιμασία εγγράφων 
- την σύνταξη/επιμέλεια εγγράφων ή την διόρθωση εγγράφων 
- την δακτυλογράφηση και την επεξεργασία κειμένου 
- τις γραμματειακές υποστηρικτικές δραστηριότητες 
- την μετεγγραφή εγγράφων και άλλες γραμματειακές δραστηριότητες 
- την σύνταξη επιστολών ή άλλων εγγράφων 
- την ενοικίαση ταχυδρομικού κουτιού και άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες  όπως η προταξινόμηση  
γραμμάτων, το γράψιμο διευθύνσεων στα γράμματα κτλ.  
- την φωτοτύπηση 
- την πολυγράφηση 
- την δημιουργία κυανοτυπίας 
- άλλες υπηρεσίες αντιγραφής εγγράφων (χωρίς να περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών 
εκτύπωσης, όπως είναι η χρωμολιθογραφία, η ταχεία εκτύπωση, η ψηφιακή εκτύπωση, οι υπηρεσίες που 
προηγούνται του τυπογραφείου) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η εκτύπωση εγγράφων (χρωμολιθογραφία, ταχεία εκτύπωση κτλ), βλέπε 18.12 
- οι υπηρεσίες που προηγούνται της εκτύπωσης, βλέπε 18.13 
- η ανάπτυξη και η οργάνωση διαφήμισης μέσω ταχυδρομείου, βλέπε 73.11 
- οι ειδικευμένες υπηρεσίες στενογράφων όπως είναι τα πρακτικά δικαστηρίου, βλέπε 82.99 
- οι υπηρεσίες δημόσιας στενογραφίας, βλέπε 82.99 
 
82.2  Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 
 
82.20  Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
 
 

473

 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: 
- κέντρων εισερχόμενων κλήσεων, απάντησης κλήσεων πελατών από υπαλλήλους-τηλεφωνητές, 
αυτόματης διανομής κλήσεων, συστημάτων τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαλογικής 
φωνητικής απόκρισης ή παρόμοιων μεθόδων για την παραλαβή παραγγελιών, την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με προϊόντα, την αντιμετώπιση των αιτημάτων των πελατών για βοήθεια ή των παραπόνων τους 
- κέντρων εξερχόμενων κλήσεων που χρησιμοποιούν παρόμοιες μεθόδους για την πώληση ή την 
άμεση εμπορική προώθηση αγαθών ή υπηρεσιών σε ενδεχόμενους πελάτες, την ανάληψη έρευνας αγοράς 
ή σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης και παρόμοιες δραστηριότητες για πελάτες 
 
82.3    Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 
 
82.30  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την οργάνωση, προώθηση και/ή  διαχείριση εκδηλώσεων, όπως είναι οι 
επιχειρηματικές και εμπορικές εκθέσεις, τα συνέδρια, οι συνδιασκέψεις και οι ημερίδες, είτε περιλαμβάνουν την 
διοίκηση και την παροχή προσωπικού για την λειτουργία των εγκαταστάσεων μέσα στις οποίες λαμβάνουν 
χώρα αυτές οι εκδηλώσεις, είτε όχι. 
 
82.9     Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες γραφείων είσπραξης, πιστωτικών γραφείων και άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες που παρέχονται συνήθως σε επιχειρήσεις και οι οποίες δεν κατατάσσονται 
αλλού. 
 
82.91  Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την είσπραξη πληρωμών για αιτημάτα και το έμβασμα πληρωμών για λογαριασμό 
τρίτων (πελατών), όπως υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών και χρεών.  
 
Περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών, όπως είναι το ιστορικό αξιοπιστίας και 
εργασιακού παρελθόντος ατόμων και το ιστορικό αξιοπιστίας επιχειρήσεων, και την παροχή αυτών των 
πληροφοριών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λιανικούς εμπόρους και άλλους που έχουν την ανάγκη να 
αποτιμήσουν την φερεγγυότητα αυτών των προσώπων και των επιχειρήσεων. 
 
82.92  Δραστηριότητες συσκευασίας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες συσκευασίας επ’ αμοιβή ή επί σύμβαση, είτε αυτές εμπλέκονται, είτε όχι, σε 
αυτόματη διαδικασία: 
• εμφιάλωση υγρών, συμπεριλαμβανομένων ποτών και τροφίμων 
• συσκευασία στερεών (ζελατίνα με φυσαλίδες, περιτύλιγμα από αλουμινόχαρτο κτλ.) 
• συσκευασία ασφαλείας φαρμακευτικών παρασκευασμάτων 
• σήμανση, τοποθέτηση ετικετών και σφράγιση 
• συσκευασία δεμάτων και περιτύλιξη δώρων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών και η παραγωγή μεταλλικού νερού, βλέπε 11.07 
- οι δραστηριότητες συσκευασίας που σχετίζονται με τις μεταφορές, βλέπε 52.29 
 
82.99    Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 
  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, όπως είναι: 
- η παροχή κατά λέξη αναφορών και η καταγραφή από στενογράφους ζωντανών νομικών 
υποθέσεων καθώς και η ετοιμασία γραπτής αναφοράς, όπως είναι: 
• οι αναφορές δικαστηρίων ή οι υπηρεσίες εγγραφής με χρήση μηχανήματος στενογραφίας 
• οι υπηρεσίες δημόσιας στενογραφίας 
- ο κλειστός υποτιτλισμός ζωντανών τηλεοπτικών παρουσιάσεων ημερίδων και συνεδρίων σε 
πραγματικό χρόνο (δηλαδή ταυτόχρονα) 
- οι υπηρεσίες καταγραφής διεύθυνσης με χρήση ραβδωτού κώδικα  
- οι υπηρεσίες εκτύπωσης ραβδωτού κώδικα 
- οι υπηρεσίες οργανισμών διεξαγωγής εράνων επ’ αμοιβή ή επί σύμβαση 
- οι υπηρεσίες κατάσχεσης 
- οι υπηρεσίες είσπραξης νομισμάτων από τα παρκόμετρα 
- οι δραστηριότητες ανεξάρτητων πλειστηριαστών 
- η διοίκηση προγραμμάτων πίστης καταναλωτών  
- άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών οι οποίες τυπικά παρέχονται σε επιχειρήσεις που δεν 
κατατάσσονται αλλού 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
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Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες υποτιτλισμού, βλέπε 59.12 
- η μετεγγραφή εγγράφων, βλέπε 82.19 
 
 
 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΕ    ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει δραστηριότητες κυβερνητικής φύσης, οι οποίες φυσιολογικά εκτελούνται από 
τη δημόσια διοίκηση. Περιλαμβάνει την θεσμοθέτηση και την δικαστική ερμηνεία των νόμων και των 
συμμορφούμενων κανονισμών, καθώς και την διοίκηση προγραμμάτων που βασίζονται σε αυτούς, 
δραστηριότητες νομοθετικού σώματος, φορολόγηση, εθνική άμυνα, δημόσια τάξη και ασφάλεια, υπηρεσίες 
μετανάστευσης,  εξωτερικές υποθέσεις και τη διοίκηση κυβερνητικών προγραμμάτων. Αυτός ο τομέας 
περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Το νομικό ή θεσμικό καθεστώς δεν είναι αυτό καθεαυτό ο καθοριστικός παράγοντας για μία δραστηριότητα 
ώστε να ανήκει σε αυτό τον τομέα, προκειμένου η δραστηριότητα να είναι τέτοιας φύσης που να καθορίζεται 
στην προηγούμενη παράγραφο. Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες οι οποίες κατατάσσονται αλλού στην 
NACE δεν υπάγονται σε αυτό τον τομέα, ακόμη και αν εκτελούνται από δημόσιες οντότητες. Για παράδειγμα, 
η διοίκηση του σχολικού συστήματος (κανονισμοί, έλεγχοι, διδακτέα ύλη) υπάγεται σε αυτό τον τομέα, αλλά η 
αυτή καθεαυτή διδασκαλία δεν υπάγεται (βλέπε τομέα Ο), και ένα μοσοκομείο  φυλακής ή ένα στρατιωτικό 
νοσοκομείο κατατάσσεται στον τομέα της υγείας (βλέπε τομέα Π). 
Παρομοίως, μερικές δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται σε αυτό τον τομέα μπορεί να εκτελούνται από 
μη-κυβερνητικές μονάδες. 
 
84      Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
 
84.1    Κρατική διοίκηση οικονομική και κοινωνική πολιτική 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τη γενική διοίκηση ( π.χ εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία, οικονομικές 
υπηρεσίες κ.λ.π. σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα) και την επίβλεψη στον τομέα της κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής.  
 
84.11 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εκτελεστική και νομοθετική διοίκηση που ασκείται από κεντρικά, περιφερειακά και τοπικά όργανα  
- τη διαχείριση και την εποπτεία δημοσιονομικών υποθέσεων: 
• λειτουργία συστημάτων φορολογίας 
• είσπραξη δασμών/φόρων για αγαθά και έρευνα για διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων 
• διοίκηση τελωνείων 
- εκτέλεση προϋπολογισμού και διαχείριση δημόσιων κεφαλαίων και δημοσίου χρέους: 
• είσπραξη και συγκέντρωση χρημάτων και έλεγχος των δαπανών 
- διοίκηση συνολικών (αστικών) R&D πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης  και σχετικών κεφαλαίων 
- διαχείριση και λειτουργία του συνολικού οικονομικού και κοινωνικού προγραμματισμού και των στατιστικών 
και κοινωνιολογικών υπηρεσιών στα διάφορα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η λειτουργία ιδιόκτητων κρατικών κτιρίων ή κτιρίων που στεγάζουν κρατικές υπηρεσίες, βλέπε 68.2, 68.3 
- η διοίκηση πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης που έχουν στόχο την αύξηση της ατομικής ευημερίας και των 
σχετικών κεφαλαίων, βλέπε 84.12 
- η διοίκηση πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης και 
της συναγωνιστικότητας, βλέπε 84.13 
- η διοίκηση πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης και σχετικών κεφαλαίων που είναι συναφείς με την άμυνα, 
βλέπε 84.22 
- η λειτουργία κυβερνητικών αρχείων, βλέπε 91.01 
 
84.12   Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και 
άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την δημόσια διοίκηση προγραμμάτων που έχουν στόχο την αύξηση της ατομικής ευημερίας: 
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• υγεία 
• εκπαίδευση 
• πολιτισμός 
• αθλητισμός 
• αναψυχή 
• περιβάλλον 
• στέγαση 
• κοινωνικές υπηρεσίες 
- την δημόσια διοίκηση πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης και σχετικών κεφαλαίων για αυτούς τους τομείς 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την αναδοχή δραστηριοτήτων αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
- τη διανομή δημοσίων υποτροφιών σε καλλιτέχνες 
- τη διοίκηση προγραμμάτων παροχής πόσιμου νερού 
- τη διοίκηση υπηρεσιών συλλογής αποριμμάτων και τις λειτουργίες διάθεσής τους 
- τη διοίκηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας 
- τη διοίκηση προγραμμάτων στέγασης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η διάθεση λυμάτων και αποριμμάτων και η υγιεινή, βλέπε κλάδους 37,38,39 
- οι δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, βλέπε 84.30 
- οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, βλέπε τομέα  Ο 
- οι δραστηριότητες σχετικά με την ανθρώπινη υγεία, βλέπε κλάδο 86 
- τα μουσεία και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα, βλέπε κλάδο 91 
- οι δραστηριότητες βιβλιοθηκών και δημοσίων αρχείων, βλέπε  91.01 
- οι αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, βλέπε κλάδο 93 
 
84.13   Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία 
των επιχειρήσεων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη δημόσια διοίκηση και ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της επιχορηγήσεως κονδυλίων, για διαφορετικούς 
οικονομικούς τομείς: 
• γεωργία 
• χρήση γης 
• ενεργειακοί και ορυκτοί πόροι 
• υποδομή 
• μεταφορές 
• επικοινωνίες 
• ξενοδοχεία και τουρισμός 
• χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
- τη διοίκηση πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης και σχετικών κεφαλαίων για τη βελτίωση της οικονομικής 
απόδοσης 
- τη διαχείριση γενικών εργασιακών υποθέσεων 
- την εφαρμογή πολιτικών μέτρων για την περιφερειακή ανάπτυξη, π.χ για τη μείωση της ανεργίας 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
οι δραστηριότητες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, βλέπε κλάδο 72 
 
84.2  Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες  εξωτερικών υποθέσεων, άμυνας και δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας. 
 
84.21    Εξωτερικές υποθέσεις 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη διοίκηση και λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών και των διπλωματικών και προξενικών αποστολών 
που εδρεύουν στο εξωτερικό ή σε υπηρεσίες διεθνών οργανισμών 
- τη διοίκηση, λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακών και πολιτιστικών υπηρεσιών που πρόκειται να 
παρασχεθούν έξω από τα εθνικά σύνορα 
- τη παροχή οικονομικής βοήθειας σε ξένες χώρες, στα πλαίσια ή εκτός των πλαισίων διεθνών οργανισμών 
- τη παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε ξένες χώρες 
- τη διαχείριση εξωτερικού εμπορίου,το χειρισμό διεθνών οικονομικών υποθέσεων και τεχνικών εξωτερικών 
υποθέσεων 
 
Από αυτή τη τάξη εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες αντιμετώπισης διεθνών ολέθρων ή συγκρούσεων προσφύγων, βλέπε 88.99 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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84.22  Δραστηριότητες άμυνας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη διοίκηση, την εποπτεία και τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων χερσαίας, θαλάσσιας, εναέριας και 
διαστημικής άμυνας, όπως: 
• οι μάχιμες δυνάμεις του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας 
• το υλικό μηχανικής, μεταφορών, επικοινωνιών, πληροφοριών, το προσωπικό και άλλες μη μάχιμες 
δυνάμεις και διοικήσεις 
• οι εφεδρικές και βοηθητικές δυνάμεις σχετικές με την άμυνα 
• οι  στρατιωτικές λογιστικές υπηρεσίες (παροχή εξοπλισμού, κατασκευών, εφοδίων κ.λ.π.) 
• οι υγειονομικές δραστηριότητες για στρατιωτικό προσωπικό σε νοσοκομεία εκστρατείας 
- η διοίκηση, λειτουργία και υποστήριξη δυνάμεων πολιτικής άμυνας 
- η υποστήριξη για την εκπόνηση σχεδίων για απρόοπτα και η εκτέλεση ασκήσεων στις οποίες συμμετέχουν 
ιδιωτικά  ιδρύματα και ο πληθυσμός    
- η διοίκηση πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης και σχετικών κεφαλαίων που αφορούν στην άμυνα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, βλέπε κλάδο 72 
- η παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε ξένες χώρες, βλέπε 84.21 
- οι δραστηριότητες στρατοδικείων, βλέπε 84.23 
- η παροχή εφοδίων για εσωτερική έκτακτη χρήση σε περιπτώσεις θεομηνιών σε καιρό ειρήνης, βλέπε 84.24 
- οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στρατιωτικών σχολών, κολεγίων και ακαδημιών, βλέπε 85.4 
- οι δραστηριότητες στρατιωτικών νοσοκομείων, βλέπε 86.10 
 
84.23  Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη διοίκηση και λειτουργία των διοικητικών, αστικών και ποινικών δικαστηρίων, των στρατοδικείων και του 
δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της νομικής εκπροσώπησης και της συμβουλής εκ μέρους 
της κυβέρνησης ή όταν παρέχονται από την κυβέρνηση σε μετρητά ή υπηρεσίες  
- τη παροχή δικαστικών αποφάσεων και την ερμηνεία των νόμων 
- τη διαιτησία αστικών πράξεων 
- τη διοίκηση φυλακών και τη παροχή σωφρονιστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
αποκατάστασης, ανεξάρτητα από το αν η διοίκηση ή η  λειτουργία τους υλοποιείται από κρατικές μονάδες ή 
από ιδιωτικές μονάδες βάσει σύμβασης ή έναντι αμοιβής 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η συμβουλή και εκπροσώπηση σε αστικές, ποινικές και άλλες υποθέσεις, βλέπε 69.10 
- οι δραστηριότητες σχολείων σε φυλακές, βλέπε κλάδο 85 
- οι δραστηριότητες νοσοκομείων σε φυλακές, βλέπε 86.10 
  
84.24  Δραστηριότητες δημόσιας τάξης και ασφάλειας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη διοίκηση και λειτουργία τακτικών και βοηθητικών αστυνομικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από 
δημόσιες αρχές, καθώς και τη διοίκηση και λειτουργία λιμενικών σωμάτων, συνοριακών δυνάμεων, 
ακτοφυλακών και άλλων ειδικών αστυνομικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ρύθμισης 
της κυκλοφορίας,της καταγραφής των αλλοδαπών και της τήρησης αρχείων συλλήψεων 
- την παροχή εφοδίων για εσωτερική έκτακτη χρήση σε περιπτώσεις καταστροφών σε καιρό ειρήνης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η λειτουργία εργαστηρίων της αστυνομίας, βλέπε 71.20 
- η διοίκηση και η λειτουργία στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων, βλέπε 84.22 
 
84.25  Δραστηριότητες πυροσβεστικής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την καταπολέμηση και πρόληψη πυρκαγιών: 
• διοίκηση και λειτουργία τακτικών και βοηθητικών πυοροσβεστικών υπηρεσιών  για την πρόληψη και 
κατάσβεση πυρκαγιών, τη διάσωση ανθρώπων και ζώων, την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις αστικών 
καταστροφών, πλημμύρων, τροχαίων ατυχημάτων κ.λ.π. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες δασοκομικής πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, βλέπε 02.40 
- η καταπολέμηση πυρκαγιάς σε πετρελαιοφόρες περιοχές και περιοχές που έχουν φυσικό αέριο, βλέπε 09.10 
- οι υπηρεσίες καταπολέμησης πυρκαγιάς και πυροπροστασίας σε αεροδρόμια που παρέχονται από μη 
ειδικευμένες μονάδες, βλέπε 52.23  



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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84.3  Δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης 
 
84.30  Δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη χρηματοδότηση και τη διοίκηση προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης που παρέχονται από το κράτος: 
• ασφάλιση κατά των ασθενειών, των εργατικών ατυχημάτων και της ανεργίας 
• συνταξιοδοτήσεις 
• προγράμματα τα οποία καλύπτουν την απώλεια εισοδήματος εξαιτίας μητρότητας, προσωρινής 
ανικανότητας, χηρείας κ.λ.π. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η μη υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, βλέπε 65.30 
- η παροχή οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ( χωρίς την παροχή 
καταλυμάτων), βλέπε  88.10, 88.90 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤ -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε οποιοδήποτε επίπεδο ή για οποιοδήποτε επάγγελμα, 
προφορική ή γραπτή, ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ή από άλλα μέσα επικοινωνιών. 
 Περιλαμβάνει την εκπαίδευση στα διάφορα ιδρύματα του τακτικού σχολικού συστήματος σε διαφορετικά 
επίπεδα καθώς και την εκπαίδυεση ενηλίκων, προγράμματα ανάγνωσης και γραφής κ.λ.π. Περιλαμβάνονται 
επίσης οι στρατιωτικές σχολές και ακαδημίες, τα σχολεία των φυλακών κ.λ.π. σε αντίστοιχα επίπεδα.  
Ο τομέας περιλαμβάνει τη δημόσια καθώς και την ιδιωτική εκπαίδευση. 
Για κάθε επίπεδο της αρχικής εκπαίδευσης, οι τάξεις περιλαμβάνουν ειδική εκπαίδευση για σωματικά ή 
πνευματικά μειονεκτούντες μαθητές. 
 Η ταξινόμηση των τάξεων σε αυτό τον τομέα βασίζεται στο επίπεδο της μόρφωσης που διατίθεται όπως 
ορίζεται από τα επίπεδα του ISCED 1997. Οι δραστηριότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν 
κύκλους μαθημάτων στο επίπεδο 0 του ISCED ταξινομούνται στην τάξη 85.10, στο επίπεδο 1 του ISCED στην 
τάξη 85.20, στα επίπεδα 2-3 του ISCED στην ομάδα 85.3, στο επίπεδο 4 του ISCED στην τάξη 85.41 και στα 
επίπεδα 5-6 του ISCED στην τάξη 85.42. 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει επίσης οδηγίες που αφορούν κυρίως τα σπορ και τις ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες όπως είναι το τένις ή το γκλφ και τις εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες. 
 
85  Εκπαίδευση 
 
85.1  Προσχολική εκπαίδευση 
 
85.10  Προσχολική εκπαίδευση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
-την προσχολική εκπαίδευση (εκπαίδευση πριν από την πρωτοβάθμια). Η προσχολική εκπάιδευση ορίζεται 
ως το αρχικό στάδιο μιας οργανωμένης οδηγίας που σχεδιάζεται πρώτιστα για να εισάγει πολύ μικρά παιδιά 
στο σχολικό περιβάλλον και παρέχει μια γέφυρα μεταξύ του σπιτιού και της σχολικής ατμόσφαιρας. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται : 
- οι δραστηριότητες ημερησίας φροντίδας για παιδιά, βλέπε 88.91 
 
85.2  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
 
85.20  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση: τη παροχή ακαδημαΊκών τμημάτων και σχετικής 
εργασίας σε αυτά τα τμήματα τα οποία δίνουν στους μαθητές ένα άκουσμα βασικής εκπαίδευσης στην 
ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά και μία στοιχειώδη καταννόηση άλλων μαθημάτων όπως είναι η 
ιστορία, η γεωγραφία, η φυσική, η κοινωνιολογία, η τέχνη και η μουσική.  
Τέτοιου είδους εκπαίδευση παρέχεται γενικά σε παιδιά, ωστόσο η παροχή προγραμμάτων ανάγνωσης και 
γραφής εντός ή εκτός του σχολικού συστήματος, τα οποία είναι παρόμοια σε περιεχόμενο με προγράμματα 
της βασικής εκπαίδευσης αλλά προορίζονται για εκείνους που θεωρούνται πολύ μεγάλοι για να εισαχθούν 
σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνεται και αυτή εδώ (προγράμματα ανάγνωσης και 
γραφής για ενήλικες).  
 
Από αυτή τη τάξη εξαιρούνται: 
- η εκπαίδευση ενηλίκων όπως ορίζεται στην 85.5 
- οι δραστηριότητες ημερησίας φροντίδας παιδιών, βλέπε 88.91 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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85.3  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τη παροχή γενικής δευτεροβάθμιας και τεχνικής και επαγγελματικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η εκπαίδευση ενηλίκων όπως ορίζεται στην 85.5 
 
85.31  Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη παροχή του τύπου εκπαίδευσης που βάζει τα θεμέλια για μακρόχρονη μάθηση 
και ανθρώπινη εξέλιξη και είναι ικανή για να προσφέρει περαιτέρω εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Τέτοιες μονάδες 
παρέχουν προγράμματα τα οποία βασίζονται, συνήθως, σε μία πατέντα η οποία είναι περισσότερο 
προσανατολισμένη σε μαθήματα με τη χρήση πιο ειδικευμένων καθηγητών, και αρκετά συχνά προσλαμβάνει 
αρκετούς δασκάλους για να καθοδηγήσουν τις τάξεις στο δικό τους χώρο ειδίκευσης. 
Η εξειδίκευση των σπουδών σε αυτό το επίπεδο συχνά αρχίζει να έχει κάποια επίδραση ακόμη και στην 
εκπαιδευτική εμπειρία αυτών που ακολουθούν ένα γενικό πρόγραμμα. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν 
στη παροχή προσόντων με τα οποία οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση ή να εισαχθούν σε σχολές ανώτερης εκπαίδευσης χωρίς να είναι αναγκαία η προϋπόθεση της  
γνώσης ειδικών μαθημάτων. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη γενική σχολική εκπαίδευση στο πρώτο στάδιο του δεύτερου επιπέδου, που αντιστοιχεί, λίγο ως πολύ, 
στην περίοδο της υποχρεωτικής παρακολούθησης σχολείου 
- τη γενική σχολική εκπαίδευση στο δεύτερο στάδιο του δεύτερου επιπέδου, που παρέχει κατ αρχήν 
πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση   
 
85.32     Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
 
Σε αυτή την τάξη, τυπικά, τα προγράμματα δίνουν έμφαση στην ειδίκευση  κατά θέματα και στη διδασκαλία 
τόσο των θεωρητικών μαθημάτων όσο και των πρακτικών  ικανοτήτων που σχετίζονται γενικά με την 
παρούσα ή τη μελλοντική απασχόληση. Ο στόχος ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να ποικίλλει από την 
προετοιμασία για ένα γενικό τομέα απασχόλησης μέχρι την απασχόληση σε ένα πολύ συγκεκριμένο 
επάγγελμα. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε επίπεδο κατώτερο από αυτό της ανώτερης εκπαίδευσης όπως 
ορίζεται στην 85.4 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τη διδασκαλία που αφορά στο επάγγελμα των τουριστικών οδηγών (ξεναγοί) 
- τη διδασκαλία που αφορά στο επάγγελμα των μαγείρων, ξενοδόχων και εστιατόρων 
- τις σχολές αισθητικής και κομμωτικής 
- την εκπαίδευση των τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
- τις σχολές οδηγών για επαγγελματίες οδηγούς π.χ φορτηγών, λεωφορείων, πούλμαν, σχολές για 
επαγγελματίες πιλότους. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η τεχνική και επαγγελματική τριτοβάθμια εκπαίδευση, βλέπε 85.4 
- η διεκπεραίωση διδασκαλίας τεχνών για αναψυχή, ενασχόληση ή για σκοπούς ατομικής εξέλιξης, βλέπε 
85.52 
- οι σχολές οδηγών αυτοκίνητων οχημάτων που δεν προορίζονται για επαγγελματίες οδηγοί, βλέπε 85.53 
- οι δραστηριότητες  εργασιακής εκπαίδευσης στο τμήμα ανάπτυξης της κοινωνικής μέριμνας, χωρίς την 
παροχή στέγασης, βλέπε 88.10, 88.99 
 
   
85.4  Ανώτερη εκπαίδευση 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τον εφοδιασμό μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας και ακαδημαικής 
εκπαίδευσης και την χορηγία πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων.Η προϋπόθεση για την είσοδο σε αυτήν  είναι 
το λιγότερο η κατοχή διπλώματος σε ανώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Από αυτή την ομάδα εξαιρείται: 
- η εκπαίδευση ενηλίκων όπως ορίζεται στην 85.5 
 
85.41  Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα η παροχή συμπληρωματικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
την προετοιμασία σε τριτοβάθμια εκπαίδευση η σε επαγγελματική μετεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 
 
85.42  Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το πρώτο, δεύτερο και τρίτο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τη λειτουργία καλλιτεχνικών σχολών που παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση   
 
 
85.5     Άλλη εκπαίδευση 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την εκπαίδευση για οποιοδήποτε επάγγελμα, ενασχόληση ή σκοπούς ατομικής 
εξέλιξη. 
Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως περιγράφονται στις ομάδες 85.1 – 85.4- προσχολική 
εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανώτερη εκπαίδευση. Περιλαμβάνει 
κατασκηνώσεις και σχολεία που προσφέρουν διδασκαλία σε αθλητικές δραστηριότητες σε ομάδες ή 
μεμονωμένα άτομα, διδασκαλία ξένων γλωσσών, διδασκαλία τέχνης, υποκριτικής ή μουσικής ή άλλη 
διδασκαλία ή εξειδικευμένη μόρφωση, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με την εκπαίδευση που αναφέρεται 
στις ομάδες 85.1 – 85.4. 
 
85.51  Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις κατασκηνώσεις και τα σχολεία που προσφέρουν διδασκαλία σε αθλητικές 
δραστηριότητες σε ομάδες ή μεμονωμένα άτομα. Περιλαμβάνονται επίσης οι κατασκηνώσεις που παρέχουν 
ολονύχτια ή ημερήσια διδασκαλία.Δεν περιλαμβάνει ακαδημαϊκές σχολές, κολέγια και πανεπιστήμια. Η 
διδασκαλία μπορεί να παρέχεται σε διαφορετικούς χώρους, όπως είναι οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης της 
μονάδας ή του πελάτη, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από άλλα μέσα. Η διδασκαλία που παρέχεται σε αυτή την 
κατηγορία είναι επίσημα οργανωμένη. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη διδασκαλία αθλημάτων (μπέιζμπολ, μπάσκετ, κρίκετ, ποδόσφαιρο, κ.λ.π.) 
- τις κατασκηνώσεις, τη διδασκαλία αθλημάτων 
- τη διδασκαλία γυμναστικής 
- τη διδασκαλία ιππασίας, ακαδημίες ή σχολές 
- τη διδασκαλία κολύμβησης 
- τους επαγγελματίες εκπαιδευτές, δασκάλους, προπονητές αθλημάτων 
- τη διδασκαλία πολεμικών τεχνών 
- τη διδασκαλία παιχνιδιών με τράπουλα (όπως είναι το μπριτζ) 
- τη διδασκαλία γιόγκα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
η πολιτιστική εκπαίδευση, βλέπε 85.52 
 
85.52     Πολιτιστική εκπαίδευση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη διδασκαλία των τεχνών,της υποκριτικής και της μουσικής. Οι μονάδες οι οποίες 
παρέχουν τη διδασκαλία αυτού του τύπου μπορεί να ονομάζονται «σχολές», «στούντιο», «τάξεις» κ.λ.π. 
Παρέχουν επίσημα οργανωμένη διδασκαλία, κυρίως για ενασχόληση, αναψυχή ή σκοπούς προσωπικής 
εξέλιξης, αλλά μία τέτοιου είδους διδασκαλία δεν οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος, 
baccalaureate ή οποιουδήποτε μεταπτυχιακού διπλώματος. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τους δασκάλους πιάνου και άλλη μουσική διδασκαλία 
- τη διδασκαλία τέχνης 
- τη διδασκαλία χορού και τα στούντιο χορού 
- τις σχολές υποκριτικής (εκτός των ακαδημαϊκών σχολών) 
- τις σχολές καλών τεχνών (εκτός των ακαδημαϊκών σχολών) 
- τις σχολές τεχνών του θεάματος (εκτός των ακαδημαϊκών) 
- τις σχολές φωτογραφίας (εκτός της εμπορικής) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η πολιτιστική εκπαίδευση, βλέπε 85.59 
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85.53   Δραστηριότητες σχολών οδηγών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- σχολές  χειριστών αεροσκαφών ,ιστιοπλοϊας, ναυτιλίας οι οποίες δεν εκδίδουν εμπορικά πτυχία και άδειες 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
οι σχολές οδηγών για επαγγελματίες οδηγούς, βλέπε 85.32 
 
85.59  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εκπαίδευση η οποία δεν ορίζεται βάσει επιπέδου 
- τις υπηρεσίες ακαδημαϊκής κατάρτισης 
- κέντρα εκμάθησης που προσφέρουν σειρά μαθημάτων θεραπείας (remedial courses) 
- σειρά επαναληπτικών μαθημάτων για επαγγελματικές εξετάσεις 
- τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και τη διδασκαλία ομιλητικής δεινότητας 
- την εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
- τη διδασκαλία θρησκευτικών μαθημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- την εκπαίδευση ναυαγοσωστών 
- την εκπαίδευση επιβίωσης 
- την εκπαίδευση που αφορά στην τέχνη της δημόσιας ομιλίας 
- τη διδασκαλία ταχείας ανάγνωσης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- τα προγράμματα εκμάθησης ανάγνωσης και γραφής για ενήλικες, βλέπε 85.20 
- η γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βλέπε 85.31 
- η τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βλέπε 85.32 
- η ανώτερη εκπαίδευση, βλέπε 85.4 
 
85.6     Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 
 
85.60  Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
-  την παροχή υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνουν διδασκαλία οι οποίες υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες ή τα συστήματα: 
• παροχή συμβουλών στην εκπαίδευση 
• συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαιδευτικής καθοδήγησης 
• υπηρεσίες αποτίμησης εκπαιδευτικών διαγωνισμάτων 
• υπηρεσίες  παροχής εκπαιδευτικών διαγωνισμάτων  
• οργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η έρευνα και πειραματική εξέλιξη στις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, βλέπε 72.20 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ   ΙΖ -  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει τη παροχή δραστηριοτήτων υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Οι 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ξεκινώντας από τη φροντίδα της υγείας 
που παρέχεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες ιατρούς σε νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις, μέχρι τις 
δραστηριότητες οικιστικής φροντίδας οι οποίες εξακολουθούν να εμπεριέχουν ένα βαθμό δραστηριοτήτων 
φροντίδας της υγείας , μέχρι τις δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς καμμία ανάμειξη των 
επαγγελμάτων φροντίδας υγείας. 
 
86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες νοσοκομείων σύντομης ή μακρόχρονης νοσηλείας, 
γενικής ή ειδικευμένης ιατρικής, χειρουργικών, ψυχιατρικών νοσοκομείων και νοσοκομείων για χρήση ουσιών, 
σανατορίων, κλινικών, αναρρωτηρίων, ασύλων, φρενοκομείων, κέντρων αποκατάστασης, λεπροκομείων, 
και άλλων υγειονομικών ιδρυμάτων τα οποία παρέχουν κατάλυμα, και τα οποία εμπλέκονται στη παροχή 
διαγνωστικής και ιατρικής αγωγής σε εσωτερικούς ασθενείς υπό οποιεσδήποτε ιατρικές συνθήκες μέσα από 
μία ευρεία ποικιλία ιατρικών συνθηκών. Περιλαμβάνει επίσης τις επισκέψεις ιατρών και τη θεραπεία στους 
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τομείς της γενικής και ειδικευμένης ιατρικής από πρακτικούς γενικής ιατρικής και ειδικευμένους γιατρούς και 
χειρουργούς.Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες άσκησης των οδοντιατρικών επαγγελμάτων γενικής ή ειδικής 
φύσης και τις δραστηριότητες των ορθοδοντικών. Επιπροσθέτως, αυτός ο τομέας περιλαμβάνει τις 
δραστηριότητες για την ανθρώπινη υγεία   οι οποίες δεν πραγματοποιούνται από νοσοκομεία ή από 
ασκούμενους γιατρούς αλλά από παραϊατρικούς θεραπευτές οι οποίοι διαθέτουν νόμιμη αναγνώριση ,για 
τη θεραπεία ασθενών. 
 
86.1  Νοσοκομειακές δραστηριότητες 
 
86.10  Νοσοκομειακές δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
τις δραστηριότητες νοσοκομείων βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης νοσηλείας, δηλαδή τις ιατρικές, 
διαγνωστικές και θεραπευτικές δραστηριότητες των γενικών νοσοκομείων (π.χ δημόσια και περιφερειακά 
νοσοκομεία, νοσοκομεία μη κερδοσκοπικών οργανισμών, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στρατιωτικά 
νοσοκομεία  και νοσοκομεία φυλακών) και ειδικευμένων νοσοκομείων (π.χ νοσοκομεία πνευματικής υγείας 
και χρήσης ουσιών, νοσοκομεία για μολυσματικές ασθένειες, μαιευτήρια, ειδικευμένα σανατόρια). 
 
Οι δραστηριότητες αφορούν κυρίως εσωτερικούς ασθενείς, εκτελούνται υπό την άμεση εποπτεία των 
γιατρών και περιλαμβάνουν: 
• τις υπηρεσίες ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού 
• τις υπηρεσίες εργαστηριακών και τεχνικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ραδιολογικών και αναισθησιολογικών υπηρεσιών 
• τις υπηρεσίες ιατρείων έκτακτων περιστατικών 
• τη παροχή υπηρεσιών χειρουργείων, υπηρεσιών φαρμακείων, εστίασης και άλλων νοσοκομειακών 
υπηρεσιών 
• τις υπηρεσίες κέντρων οικογενειακού προγραμματισμού που παρέχουν ιατρική αγωγή όπως η 
στείρωση και η διακοπή της εγκυμοσύνης, με την παροχή καταλύματος 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι εργαστηριακές δοκιμές και η επιθεώρηση όλων των τύπων υλικών και προϊόντων, εκτός των ιατρικών, 
βλέπε 71.20 
- οι δραστηριότητες κτηνιάτρων, βλέπε 75.00 
- οι υγειονομικές δραστηριότητες  για το στρατιωτικό προσωπικό σε νοσοκομεία εκστρατείας, βλέπε 84.22 
- οι δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων γενικής ή ειδικευμένης φύσης, π.χ οδοντιατρική, 
ενδοδοντική και παιδιατρική οδοντιατρική ΄ στοματική παθολογία, δραστηριότητες ορθοδοντικών, βλέπε 
86.23 
- οι επισκέψεις ιδιωτικών ιατρών σε εσωτερικούς ασθενείς, βλέπε 86.2 
- οι δοκιμές ιατρικών εργαστηρίων, βλέπε 86.90 
- οι δραστηριότητες μεταφορών με ασθενοφόρο, βλέπε 86.90 
 
86.2     Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις επισκέψεις και τη δραστηριότητα θεραπείας που πραγματοποιούνται από 
πρακτικούς γενικής ιατρικής και ειδικευμένους ιατρούς, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργών, των 
οδοντιάτρων κ.λ.π. 
Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να εκτελούνται σε ιδιωτικά ιατρεία, ομαδικά ιατρεία ή εξωτερικά ιατρεία 
νοσοκομείων, και σε κλινικές σαν και εκείνες που υπάγονται σε εταιρείες, σχολεία, οίκους ευγηρίας, εργατικές 
οργανώσεις και οργανώσεις αδελφοτήτων, καθώς και στις κατοικίες των ασθενών. 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει επίσης: 
τις υπηρεσίες επισκέψεων ιδιωτικών γιατρών σε εσωτερικούς ασθενείς 
 
 
86.21   Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις επισκέψεις και δραστηριότητες θεραπείας στους τομείς της γενικής  ιατρικής που εκτελούνται από 
πρακτικούς γενικής ιατρικής 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες νοσοκομείων με εσωτερικούς ασθενείς, βλέπε 86.10 
- οι παραϊατρικές δραστηριότητες όπως εκείνες των μαίων, των νοσοκόμων και των φυσιοθεραπευτών, 
βλέπε 86.90 
 
86.22  Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
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- τις υπηρεσίες ιατρικών επισκέψεων και θεραπείας στο χώρο της ειδικευμένης ιατρικής από ειδικευμένους 
ιατρούς και χειρουργούς 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
 
- τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού που παρέχουν ιατρική θεραπεία όπως είναι η στείρωση και η 
διακοπή της εγκυμοσύνης, χωρίς την παροχή καταλύματος 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες νοσοκομείων με εσωτερικούς ασθενείς, βλέπε 86.10 
- οι δραστηριότητες μαίων, φυσιοθεραπευτών και άλλων παραϊατρικών πρακτικών, βλέπε 86.90 
 
86.23   Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες των οδοντιατρικών επαγγελμάτων γενικής ή ειδικευμένης φύσης, π.χ οδοντιατρική, 
ενδοδοντική και παιδιατρική οδοντιατρική ΄ στοματική παθολογία 
- τις δραστηριότητες των ορθοδοντικών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις οδοντιατρικές δραστηριότητες σε χειρουργεία 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή τεχνητών δοντιών, οδοντοστοιχίας και προσθηκών από οδοντιατρικά εργαστήρια, βλέπε 32.50 
- οι δραστηριότητες νοσοκομείων με εσωτερικούς ασθενείς, βλέπε 86.10 
- οι δραστηριότητες οδοντιατρικού παραϊατρικού προσωπικού όπως είναι οι οδοντιατρικοί υγιεινολόγοι, 
βλέπε 86.90 
 
86.9  Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 
 
86.90  Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες για την ανθρώπινη υγεία που δεν πραγματοποιούνται από νοσοκομεία ή από ιατρούς ή 
οδοντιάτρους: 
• δραστηριότητες νοσοκόμων, μαίων, φυσιοθεραπευτών ή άλλων παραϊατρικών πρακτικών στον 
τομέα της οπτομετρίας, υδροθεραπείας,της εργασιοθεραπείας ,του ιατρικού μασάζ, της ορθοφωνίας, της 
θεραπείας κάλων και άλλων παθήσεων των ποδιών (πεντικιουρίστες), της ομοιοπαθητικής, της 
χειροπρακτικής, του βελονισμού κ.λ.π. 
Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να εκτελούνται σε υγειονομικές κλινικές όπως εκείνες που υπάγονται σε 
εταιρείες, σχολεία, οίκους ευγηρίας, εργατικές οργανώσεις ή οργανώσεις αδελφοτήτων και σε υγειονομικές 
εγκαταστάσεις εκτός των νοσοκομείων, καθώς επίσης και στα ιδιωτικά ιατρεία, στα σπίτια των ασθενών ή 
κάπου αλλού.  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες του οδοντιατρικού παραϊατρικού προσωπικού όπως είναι οι οδοντοθεραπευτές, οι 
οδοντιατρικές νοσοκόμες σχολείων και οι οδοντιατρικοί υγειονολόγοι, οι οποίοι μπορεί να εργαζόνται μακριά 
από τους οδοντιάτρους αλλά περιοδικά να εποπτεύονται από αυτούς 
- τις δραστηριότητες ιατρικών εργαστηρίων όπως είναι: 
• τα εργαστήρια ακτίνων Χ και άλλα κέντρα διαγνωστικής εικόνας 
• τα εργαστήρια αναλύσεως αίματος 
- οι δραστηριότητες τραπεζών αίματος, τραπεζών σπέρματος, τραπεζών οργάνων για μεταμοσχεύσεις κ.λ.π. 
- τη μεταφορά των ασθενών με ασθενοφόρα με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, συμπεριλαμβανομένων και 
των αεροπλάνων. Αυτές οι υπηρεσίες συχνά παρέχονται κατά τη διάρκεια ιατρικής ανάγκης 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή τεχνητών δοντιών, οδοντοστοιχιών και προσθηκών από οδοντιατρικά εργαστήρια, βλέπε 32.50 
- η μεταφορά των ασθενών, χωρίς την ύπαρξη ούτε σωστικού εξοπλισμού, ούτε ιατρικού προσωπικού, βλέπε 
κλάδους 49,50,51 
- οι δοκιμές σε μη-ιατρικά εργαστήρια, βλέπε 71.20 
- οι δραστηριότητες δοκιμών στον τομέα της υγιεινής των τροφίμων, βλέπε 71.20 
- οι δραστηριότητες νοσοκομείων, βλέπε 86.10 
- οι δραστηριότητες των επαγγελμάτων των ιατρών και των οδοντιάτρων, βλέπε 86.2 
- οι δραστηριότητες αποκλειστικού(-ης) νοσοκόμου κατ’ οίκον 
 
87         Δραστηριότητες βοήθειας κατ΄οίκον  
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τη παροχή  βοήθειας κατ΄οίκον σε συνδυασμό είτε με τη νοσηλεία, την 
επίβλεψη ή με άλλους τύπους φροντίδας αναλόγα με την επιθυμία των διαμενόντων. Οι υπηρεσίες 
αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας και η παρεχόμενη φροντίδα είναι μία μίξη 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας με τις υπηρεσίες υγείας οι οποίες ανήκουν κατά μεγάλο βαθμό σε 
κάποιο επίπεδο των νοσηλευτικών υπηρεσιών. 
 
87.1  Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ οίκον 
 
87.10  Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ οίκον 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- δραστηριότητες από: 
• οίκους ευγηρίας με παροχή νοσηλευτικής φροντίδας 
• αναρρωτήρια 
• αναπαυτήρια με  παροχή νοσηλευτικής φροντίδας 
• υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας 
• θεραπευτήρια 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες εντός οικίας που παρέχονται από επαγγελματίες νοσηλευτές, βλέπε κλάδο 86 
- οι οίκοι ευγηρίας  χωρίς ή με ελάχιστη νοσηλευτική φροντίδα, βλέπε 87.30 
- οι δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με την παροχή καταλύματος, όπως είναι τα ορφανοτροφεία, τα 
παιδικά οικοτροφεία και οι εστίες,τα προσωρινά καταφύγια αστέγων, βλέπε 87.90 
 
87.2  Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ΄οίκον για νοητική υστέρηση, ψυχική υγεία και 
χρήση ουσιών 
 
87.20  Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ΄οίκον για νοητική  υστέρηση, ψυχική υγεία και 
χρήση ουσιών  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη παροχή αποκλειστικής νοσοκόμου (αλλά όχι εχουσών άδειας νοσοκομειακής 
φροντίδας) σε άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικά νοσήματα, ή προβλήματα χρήσης ουσιών.Οι υπηρεσίες 
παρέχουν στέγη,  τροφή, προστατευτική επιτήρηση και παροχή συμβουλών και κάποια ιατρική 
φροντίδα.Εμπεριέχουν επίσης τη παροχή αποκλειστικής νοσοκόμου και θεραπείας για ασθενείς με ψυχικά 
νοσήματα και νοσήματα από τη χρήση ουσιών.  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- δραστηριότητες από: 
• εγκαταστάσεις θεραπείας για αλκοολικούς ή άτομα εθισμένα σε ναρκωτικές ουσίες 
• ψυχιατρικά αναρρωτήρια 
• ομάδες κατοικιών για συναισθηματικά διαταραγμένα άτομα  
• εγκαταστάσεις για άτομα με νοητική υστέρηση 
• ιδρύματα επανένταξης ασθενών με ψυχικά νοσήματα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, βλέπε 86.10 
- οι δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με την παροχή καταλύματος, όπως είναι τα προσωρινά καταφύγια 
αστέγων, βλέπε 87.90 
 
87.3  Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ οίκον για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία  
 
87.30    Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ οίκον για ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη παροχή υπηρεσιών  προσωπικής φροντίδας και αποκλειστικών νοσοκόμων για 
τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να φροντίσουν 
ολοκληρωτικά τον εαυτό τους και/ή οποίοι δεν επιθυμούν να ζουν ανεξάρτητα.Η φροντίδα τυπικά 
περιλαμβάνει τη στέγη, τη τροφή ,την επιτήρηση και τη βοήθεια για την καθημερινή διαβίωση, όπως είναι οι 
υπηρεσίες καθημερινής συντήρησης του σπιτιού. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι μονάδες παρέχουν 
επιτηδευμένη νοσηλευτική φροντίδα για τους διαμένοντες σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις στον ίδιο χώρο. 
 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: 
- δραστηριότητες από: 
• τις υπηρεσίες βοηθείας διαβίωσης 
• τις συνταξιοδοτικές κοινότητες συνεχούς φροντίδας  
• τους οίκους ευγηρίας με ελάχιστη νοσηλευτική φροντίδα 
• τα αναπαυτήρια χωρίς νοσηλευτική φροντίδα 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι οίκοι ευγηρίας χωρίς νοσηλευτική φροντίδα, βλέπε 87.10 
- οι δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με την παροχή καταλύματος όπου η ιατρική θεραπεία ή το 
κατάλυμα δεν είναι σημαντικά στοιχεία, βλέπε 87.90 
 
87.9  Άλλες δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ οίκον  
 
87.90  Άλλες δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ οίκον  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη παροχή υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας και αποκλειστικών νοσοκόμων για 
άτομα, εκτός των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να 
φροντίσουν ολοκληρωτικά τον εαυτό τους ή που δεν επιθυμούν να ζουν ανεξάρτητα. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- δραστηριότητες που παρέχονται σε εικοσιτετράωρη βάση και οι οποίες έχουν ως στόχο την παροχή 
κοινωνικής μέριμνας σε παιδιά, ηλικιωμένους και ειδικές κατηγορίες ατόμων με περιορισμένη ικανότητα να 
φροντίσουν τον εαυτό τους και στις οποίες δραστηριότητες η ιατρική φροντίδα και η εκπαίδευση δεν είναι 
σημαντικά στοιχεία: 
• ορφανοτροφεία 
• παιδικά οικοτροφεία και εστίες 
• προσωρινά καταφύγια αστέγων 
• ιδρύματα τα οποία φροντίζουν τις ανύπαντρες μητέρες και τα παιδιά τους 
Οι δραστηριότητες μπορούν να εκτελούνται από κρατικές υπηρεσίες ή ιδιωτικούς οργανισμούς. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- δραστηριότητες από: 
• halfway ομαδικά σπίτια για άτομα με κοινωνικά ή προσωπικά προβλήματα 
• halfway σπίτια για παραβάτες και εγκληματίες 
• σπίτια διόρθωσης νεανικής συμπεριφοράς 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η χρηματοδότηση και η διοίκηση προγραμμάτων υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, βλέπε 84.30 
- οι εγκαταστάσεις νοσηλευτικής φροντίδας, βλέπε 87.10 
- οι δραστηριότητες αποκλειστικών νοσοκόμων για τους ηλιωμένους ή τα άτομα με αναπηρίες, βλέπε 87.30 
- οι δραστηριότητες υιοθεσίας, βλέπε 88.99 
- οι δραστηριότητες βραχυπρόθεσμων καταφυγίων για θύματα καταστροφών, βλέπε 88.99 
 
88       Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τη παροχή μίας ποικιλίας υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας κατευθείαν στους 
πελάτες. Οι δραστηριότητες αυτού του κλάδου δεν περιλαμβάνουν παροχή καταλύματος, εκτός των 
προσωρινών καταλυμάτων. 
 
88.1    Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρία 
 
88.10  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις κοινωνικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες πρόνοιας,δραστηριότητες ιατρικής 
παραπομπής και παρόμοιες υπηρεσίες που αφορούν τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες και 
παρέχονται στα σπίτια τους ή κάπου αλλού και εκτελούνται από κρατικές υπηρεσίες ή από ιδιωτικούς 
οργανισμούς, από εθνικούς ή τοπικούς οργανισμούς αυτοβοήθειας και από ειδικούς που παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες: 
• επισκέψεις στους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες 
• δραστηριότητες ημερήσιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους ή τους αναπήρους ενήλικες 
• δραστηριότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και επανένταξης για άτομα με αναπηρίες με την 
προϋπόθεση το στοιχείο της εκπαίδευσης να είναι περιορισμένο  
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η χρηματοδότηση και η διοίκηση προγραμμάτων υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, βλέπε 84.30 
- οι δραστηριότητες που είναι παρόμοιες με αυτές που περιγράφονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά 
περιλαμβάνουν την παροχή καταλύματος, βλέπε 87.30 
- δραστηριότητες ημερήσιας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες, βλέπε 88.91 
 
88.9  Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες ημερησίας φροντίδας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης  και της ημερήσιας 
φροντίδας των παιδιών με ειδικές ανάγκες 
 
88.99  Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις κοινωνικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες πρόνοιας, δραστηριότητες για 
πρόσφυγες, δραστηριότητες ιατρικής παραπομπής και παρόμοιες, οι υπηρεσίες των οποίων παρέχονται σε 
άτομα και σε οικογένειες στις κατοικίες τους ή αλλού και εκτελούνται από κρατικές υπηρεσίες ή από 
ιδιωτικούς οργανισμούς, από οργανισμούς περίθαλψης θυμάτων καταστροφών και εθνικούς ή τοπικούς 
οργανισμούς αυτοβοήθειας και από ειδικούς που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες : 
• δραστηριότητες πρόνοιας και καθοδήγησης για παιδιά και εφήβους 
• δραστηριότητες υιοθεσίας, δραστηριότητες για την πρόληψη βιαιοτήτων σε παιδιά και σε άλλα 
άτομα 
• παροχή συμβουλών σε θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού, καθοδήγηση σε θέματα γάμου και 
οικογένειας, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πιστώσεων και χρεών 
• δραστηριότητες κοινοτήτων η γειτονιών 
• δραστηριότητες για θύματα καταστροφών, πρόσφυγες, μετανάστες κ.λ.π. συμπεριλαμβανομένης 
και της παροχής καταφυγίου για προσωρινό ή παρατεταμένο διάστημα 
• δραστηριότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και επανένταξης για ανέργους, αρκεί το στοιχείο 
της εκπαίδευσης να είναι περιορισμένο 
• δραστηριότητες καθορισμού ατόμων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για παροχή 
κοινωνικής βοήθειας, επιδομάτων ενοικίου ή κουπονιών τροφίμων 
• εγκαταστάσεις ημερησίας φροντίδας για αστέγους και άλλες κοινωνικά ασθενείς ομάδες 
• φιλανθρωπικές δραστηριότητες, όπως είναι οι δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων ή άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν σε κοινωνικό έργο 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η χρηματοδότηση και η διοίκηση προγραμμάτων υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, βλέπε 84.30 
- οι δραστηριότητες που είναι παρόμοιες με αυτές που περιγράφονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά 
περιλαμβάνουν την παροχή καταλύματος, βλέπε 87.90 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ   ΙΗ -  ΤΕΧΝΕΣ,  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
 
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που ικανοποιούν ποικίλα πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα και ενδιαφέροντα διασκέδασης και αναψυχής του ευρύ κοινού , συμπεριλαμβανομένων των 
ζωντανών παραστάσεων, της λειτουργίας μουσειακών χώρων, των τυχερών παιχνιδιών, των 
δραστηριοτήτων αθλητισμού και αναψυχής. 
 
90      Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τη λειτουργία εγκαταστάσεων και τη παροχή υπηρεσιών για να 
ικανοποιήσουν τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα και τα ενδιαφέροντα διασκέδασης των πελατών τους. 
Περιλαμβάνει την παραγωγή και την προώθηση και την συμμετοχή σε ζωντανές παραστάσεις, εκδηλώσεις ή 
εκθέσεις που προορίζονται για κοινή θέαση ΄ την παροχή των καλλιτεχνικών, δημιουργικών ή τεχνικών τεχνών 
για τη παραγωγή καλλιτεχνικών προϊόντων και ζωντανών παραστάσεων. 
 
Από αυτό τον κλάδο εξαιρούνται: 
- η λειτουργία μουσείων όλων των ειδών, βοτανικών και ζωολογικών κήπων ΄η συντήρηση ιστορικών χώρων 
΄ και τις δραστηριότητες συντήρησης της φύσης, βλέπε κλάδο 91 
- οι δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, βλέπε κλάδο 92 
- οι δραστηριότητες αθλητισμού, διασκέδασης και αναψυχής, βλέπε κλάδο 93 
 
Μερικές μονάδες οι οποίες παρέχουν πολιτιστικές δραστηριότητες και υπηρεσίες και δραστηριότητες και 
υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή αναψυχής κατατάσσονται σε άλλους κλάδους, όπως είναι: 
- η παραγωγή και διανομή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών, βλέπε 59.11, 59.12, 59.13 
- η προβολή κινηματογραφικών ταινιών, βλέπε 59.14 
- οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, βλέπε 60.1, 60.2 
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90.0    Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες και δραστηριότητες στις τέχνες του θεάματος και 
συναφείς δραστηριότητες. 
 
90.01  Τέχνες του θεάματος 
 
Αυτή η  τάξη περιλαμβάνει: 
- την παραγωγή ζωντανών θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και έργων όπερας ή χορού και άλλων 
έργων επί σκηνής:  
• δραστηριότητες ομάδων, τσίρκων ή θιάσων, ορχηστρών ή συγκροτημάτων 
• δραστηριότητες μεμονωμένων καλλιτεχνών όπως οι ηθοποιοί, οι χορευτές, οι μουσικοί, οι υφηγητές 
ή οι ομιλητές 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες προσωπικών θεατρικών ή καλλιτεχνικών πρακτόρων ή πρακτορείων, βλέπε 74.90 
- οι δραστηριότητες διανομής ρόλων, βλέπε 78.10 
 
90.02  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος για την παραγωγή ζωντανών θεατρικών 
παραστάσεων, συναυλιών και έργων όπερας ή χορού και άλλων έργων επί σκηνής : 
• δραστηριότητες σκηνοθετών, παραγωγών, σχεδιαστών και κατασκευαστών σκηνικών κ.λ.π. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες των παραγωγών ή των θεατρώνων ζωντανών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με ή χωρίς 
εγκαταστάσεις. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες προσωπικών θεατρικών ή καλλιτεχνικών πρακτόρων ή πρακτορείων, βλέπε 74.90 
- οι δραστηριότητες διανομής ρόλων, βλέπε 78.10 
 
90.03    Καλλιτεχνική δημιουργία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες μεμονωμένων καλλιτεχνών όπως είναι οι γλύπτες, οι ζωγράφοι, οι σκιτσογράφοι, οι 
χαράκτες, οι χαλκογράφοι κ.λ.π. 
- τις δραστηριότητες μεμονωμένων συγγραφέων,  όλων των θεμάτων συμπεριλαμβανομένης της 
συγγραφής βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, της τεχνικής συγγραφής κ.λ.π. 
- τις δραστηριότητες των ανεξάρτητων δημοσιογράφων 
- την αποκατάσταση έργων τέχνης όπως είναι οι πίνακες κ.λ.π. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η κατασκευή αγαλμάτων, εκτών των αυθεντικών καλλιτεχνικών αγαλμάτων, βλέπε 23.70 
- η αποκατάσταση εκκλησιαστικών οργάνων και άλλων ιστορικών μουσικών οργάνων, βλέπε 33.19 
- η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών, βλέπε 59.11, 59.12 
- η αναπαλαίωση επίπλων (εκτός της αναπαλαίωσης μουσειακού τύπου), βλέπε 95.24 
 
90.04    Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη λειτουργία συναυλιακών και θεατρικών αιθουσών και άλλων καλλιτεχνικών αιθουσών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η λειτουργία κινηματογράφων, βλέπε 59.14 
- οι δραστηριότητες πρακτορείων έκδοσης εισητηρίων, βλέπε 79.90 
- η λειτουργία μουσείων κάθε είδους, βλέπε 91.02 
 
91  Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων, και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων ΄ τη λειτουργία 
μουσείων κάθε είδους, βοτανικών και ζωολογικών κήπων, τη λειτουργία ιστορικών χώρων και τις 
δραστηριότητες φυσικών βιοτόπων. Περιλαμβάνει επίσης τη συντήρηση και την έκθεση αντικειμένων, χώρων 
και φυσικών θαυμάτων ιστορικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (π.χ  
χώροι παγκόσμιας κληρονομιάς κ.λ.π.). 
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Από αυτόν τον κλάδο εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες αθλητισμού διασκέδασης και αναψυχής όπως είναι η λειτουργία πλαζ για μπάνιο και τα 
πάρκα αναψυχής, βλέπε κλάδο 93 
 
91.0 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 
 
91.01   Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων     
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες παροχής αποδείξεων δι εγγράφων και πληροφοριών από τις βιβλιοθήκες κάθε είδους, 
αιθουσών ανάγνωσης, ακρόασης και οπτικής παρακολούθησης, παροχή υπηρεσιών δημοσίων αρχείων 
στο ευρύ κοινό ή σε μια ειδική πελατεία, όπως είναι οι φοιτητές, οι επιστήμονες, το προσωπικό, τα μέλη , 
καθώς και τη λειτουργία κρατικών αρχειοφυλακείων  : 
• οργάνωση μίας συλλογής, είτε είναι εξειδικευμένη είτε όχι 
• σύνταξη καταλόγων 
• δανεισμός και αποθήκευση βιβλίων, χαρτών, περιοδικών, ταινιών, δίσκων, κασετών, έργων τέχνης 
κ.λ.π. 
• δραστηριότητες ανάκτησης ώστε να συμμορφωθούν προς τις αιτήσεις για πληροφορίες κ.λ.π. 
- αποθεματοποίηση βιβλιοθηκών φωτογραφιών και υπηρεσίες 
 
91.02  Δραστηριότητες μουσείων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη λειτουργία μουσείων κάθε είδους: 
• μουσεία τέχνης, μουσεία κοσμημάτων, επίπλων,κουστουμιών, κεραμικών ειδών, ασημικών 
• μουσεία φυσικής ιστορίας, επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία, ιστορικά μουσεία 
συμπεριλαμβανομένων των πολεμικών μουσείων 
• άλλα ειδικευμένα μουσεία 
• υπαίθρια μουσεία 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται : 
- οι δραστηριότητες εμπορικών αιθουσών εκθέσεως τέχνης, βλέπε 47.78 
- η αποκατάσταση έργων τέχνης και αντικειμένων μουσειακής συλλογής, βλέπε 90.03 
- οι δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων, βλέπε 91.01 
 
91.03   Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 
  
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη λειτουργία και συντήρηση ιστορικών χώρων και κτιρίων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται : 
- η αναπαλαίωση και αποκατάσταση ιστορικών χώρων και κτιρίων , βλέπε τομέα ΣΤ 
 
91.04   Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη λειτουργία βοτανικών και ζωολογικών κήπων, συμπεριλαμβανομένων των ζωολογικών κήπων για παιδιά 
- τη λειτουργία φυσικών βιοτόπων, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων προστασίας της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, κ.λ.π. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι υπηρεσίες συντήρησης τοπίου και η κηπουρική, βλέπε 81.30 
- η λειτουργία βιοτόπων ψυχαγωγικού ψαρέματος και κυνηγιού, βλέπε 93.19 
 
92  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα  
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τη λειτουργία αιθουσών για τυχερά παιχνίδια όπως είναι τα καζίνο, αιθουσών 
για μπίνγκο και τερματικών για βιντεοπαιχνίδια και την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, όπως είναι τα 
λαχεία και τα στοιχήματα off-track. 
 
92.0     Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 
 
92.00   Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων όπως είναι : 
- η πώληση λαχείων 
- η λειτουργία (εκμετάλλευση) μηχανημάτων για τυχερά παιχνίδια που λειτουργούν με κέρμα 
- η λειτουργία ιστοσελίδων εικονικού τζόγου 
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- η στοιχηματολογία και άλλες υπηρεσίες στοιχημάτων 
- Off-track στοιχήματα 
- η λειτουργία καζίνο, συμπεριλαμβανομένων των «πλωτών καζίνο» 
 
93        Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τη παροχή δραστηριοτήτων αναψυχής, διασκέδασης και αθλητισμού (εκτός 
των δραστηριοτήτων των μουσείων, της συντήρησης των ιστορικών χώρων, των βοτανικών και ζωολογικών 
κήπων και των δραστηριοτήτων των φυσικών βιοτόπων ΄ και των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών και 
στοιχημάτων). 
 
Από αυτόν τον κλάδο εξαιρούνται οι θεατρικές τέχνες , ή μουσική και άλλες τέχνες και ψυχαγωγίες όπως είναι 
η παραγωγή ζωντανών θεατρικών παραστάσεων, οι παραγωγές συναυλιών, όπερας ή χορού και άλλων 
παραγωγών επί σκηνής, βλέπε κλάδο 90. 
 
93.1  Αθλητικές δραστηριότητες 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων ΄δραστηριότητες αθλητικών ομάδων ή 
ομίλλων που συμμετέχουν κυρίως σε ζωντανά αθλητικά γεγονότα ενώπιον κοινού το οποίο έχει πληρώσει 
εισιτήριο ΄ ανεξάρτητους αθλητές οι οποίοι εμπλέκονται στη συμμετοχή σε ζωντανά αθλητικά ή αγωνιστικά 
γεγονότα ενώπιον κοινού το οποίο έχει πληρώσει εισιτήριο ΄ οι ιδιοκτήτες αγωνιστικών συμμετεχόντων όπως 
είναι τα αυτοκίνητα, οι σκύλοι, τα άλογα κ.λ.π. οι οποίοι εμπλέκονται κυρίως στην εισαγωγή τους σε 
αγωνιστικά γεγονότα ή σε άλλα αθλητικά γεγονότα με θεατές ΄ οι προπονητές αθλημάτων που παρέχουν 
ειδικευμένες υπηρεσίες για τη στήριξη των συμμετεχόντων σε αθλητικά γεγονότα ή διαγωνισμούς ΄ οι 
διαχειριστές αθλητικών γηπέδων και σταδίων ΄άλλες δραστηριότητες οργάνωσης, προώθησης ή διαχείρισης 
αθλητικών γεγονότων π.δ.κ.α. 
 
93.11  Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων για κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις που διεξάγονται σε ανοικτό ή 
κλειστό χώρο ( ανοικτές, κλειστές ή καλυμμένες, με ή χωρίς καθίσματα για τους θεατές) : 
• στάδια ποδοσφαίρου, χόκεϊ, κρίκετ, μπέϊζμπολ, ράγκμπι 
• οβάλ γήπεδα αγώνων για αυτοκίνητα, κυνοδρομίες, ιπποδρομίες 
• πισίνες και στάδια 
• στάδια κλασσικού αθλητισμού 
• αρένες και στάδια χειμερινών αγωνισμάτων 
• αρένες για χόκεϊ στον πάγο 
• αρένες για μποξ 
• γήπεδα γκολφ 
• διάδρομοι για μπόουλινγκ 
- την οργάνωση και λειτουργία αθλητικών γεγονότων σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους, για επαγγελματίες ή 
ερασιτέχνες από οργανισμούς με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τη διαχείριση και παροχή προσωπικού για τη λειτουργία αυτών των 
εγκαταστάσεων. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η λειτουργία αναβατωρίων για σκιερ, βλέπε 49.39 
- η ενοικίαση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής, βλέπε 77.21 
- οι εγκαταστάσεις γυμναστικής, βλέπε 93.13 
- οι δραστηριότητες πάρκων και πλαζ, βλέπε 93.29 
 
93.12  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες αθλητικών ομίλων,οι οποίοι είτε είναι επαγγελματικοί, ημι-
επαγγελματικοί ή ερασιτεχνικοί όμιλοι, δίνουν στα μέλη τους τη δυνατότητα να ασχοληθούν με αθλητικές 
δραστηριότητες. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τη λειτουργία αθλητικών ομίλων : 
• ποδοσφαιρικοί όμιλοι 
• όμιλοι μπόουλινγκ 
• κολυμβητικοί όμιλοι 
• όμιλοι γκολφ 
• όμιλοι μποξ 
• όμιλοι χειμερινών αθλημάτων 
• σκακιστικοί όμιλοι 
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• όμιλοι κλασσικού αθλητισμού 
• όμιλοι σκοποβολής, κ.λ.π. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η διδασκαλία αθλημάτων από ατομικούς δασκάλους, γυμναστές, βλέπε 85.51 
- η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπε 93.11 
- η οργάνωση και λειτουργία αθλητικών γεγονότων σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους για επαγγελματίες ή 
ερασιτέχνες από αθλητικούς ομίλους με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, βλέπε 93.11 
 
93.13   Εγκαταστάσεις γυμναστικής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τους ομίλους και τις εγκαταστάσεις υγείας, γυμναστικής και μπόντι μπίλντινγκ 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η διδασκαλία αθλημάτων από ατομικούς δασκάλους, γυμναστές, βλέπε 85.51 
 
93.19  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες παραγωγών ή διαφημιστών αθλητικών γεγονότων, με ή χωρίς εγκαταστάσεις 
- τις δραστηριότητες μεμονωμένων αθλητών που αθλούνται για λογαριασμό τους, δραστηριότητες 
διαιτητών, κριτών, χρονομετρητών κ.λ.π. 
- τις δραστηριότητες αθλητικών ομοσπονδιών και ρυθμιστικών οργάνων 
- τις δραστηριότητες που είναι συναφείς με την προώθηση αθλητικών γεγονότων 
- τις δραστηριότητες στάβλων ιπποδρομιών, κυνοτροφείων και γκαράζ 
- τη λειτουργία βιοτόπων για αθλητικό ψάρεμα και κυνήγι 
- τις δραστηριότητες οδηγών βουνών 
- τις υποστηρικτικές δραστηριότητες για το ψυχαγωγικό κυνήγι και ψάρεμα 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση αθλητικού εξοπλισμού, βλέπε 77.21 
- οι δραστηριότητες σχολών άθλησης και αγώνων, βλέπε 85.51 
- οι δραστηριότητες αθλητικών εκπαιδευτών, δασκάλων, προπονητών, βλέπε 85.51 
- η οργάνωση και η λειτουργία αθλητικών γεγονότων σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους για επαγγελματίες ή 
ερασιτέχνες από αθλητικούς ομίλους με ή χωρίς ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, βλέπε 93.11, 93.12 
- οι δραστηριότητες πάρκων και πλαζ, βλέπε 93.29 
 
93.2  Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μονάδων οι οποίες εκμεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις ή 
παρέχουν υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στα ποικίλα ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα των πελατών 
τους.Περιλαμβάνει τη λειτουργία μίας ποικιλίας πόλων έλξης, όπως είναι τα μηχανικά αλογάκια του λούνα- 
παρκ, τα οχήματα νερού, τα παιχνίδια, οι παραστάσεις, τα θεματικά εκθέματα και οι χώροι για πικ-νικ.Από 
αυτή την ομάδα εξαιρούνται οι αθλητικές δραστηριότητες και οι θεατρικές τέχνες, η μουσική και άλλες τέχνες 
και διασκεδάσεις. 
 
93.21    Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες πάρκων αναψυχής ή θεματικών πάρκων. Περιλαμβάνει τη 
λειτουργία μίας ποικιλίας πόλων έλξης, όπως είναι τα μηχανικά αλογάκια του λούνα- παρκ, τα οχήματα 
νερού, τα παιχνίδια, οι παραστάσεις, τα θεματικά εκθέματα και οι χώροι για πικ-νικ. 
 
 93.29    Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει δραστηριότητες συναφείς με τη διασκέδαση και την αναψυχή (εξαιρούνται τα 
πάρκα διασκέδασης και τα θεματικά πάρκα) που δεν κατατάσσονται αλλού: 
- η λειτουργία (εκμετάλλευση) μηχανημάτων για παιχνίδια που λειτουργούν με κέρμα 
- δραστηριότητες πάρκων αναψυχής (χωρίς την παροχή καταλύματος) 
- τη λειτουργία εγκαταστάσεων μεταφορικών μέσων αναψυχής, π.χ μαρίνες 
- τη λειτουργία λόφων για σκι 
- την ενοικίαση εξοπλισμού απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου και αναψυχής, ως αναπόσπαστο κομμάτι 
των  εγκαταστάσεων αναψυχής 
- πανηγύρια και παραστάσεις ψυχαγωγικής φύσης 
- δραστηριότητες πλαζ, συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης εγκαταστάσεων όπως λουτρών, 
αποδυτηρίων, καρεκλών κ.λ.π. 
- τη λειτουργία πιστών χορού 
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
της σπουδαιότητάς του. 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες παραγωγών ή επιχειρηματιών ζωντανών εκδηλώσεων 
εκτός των καλλιτεχνικών και αθλητικών γεγονότων, με ή χωρίς εγκαταστάσεις. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η λειτουργία τελεφερίκ, αναβατωρίων για σκιέρ, βλέπε 49.39 
- οι κρουαζιέρες ψαρέματος, βλέπε 50.10, 50.30 
- η παροχή χώρου και εγκαταστάσεων για σύντομη διαμονή επισκεπτών στα πάρκα αναψυχής και στα δάση 
και στους χώρους κατασκηνώσεων, βλέπε 55.30 
- τα ρυμουλκούμενα πάρκα, οι χώροι κατασκηνώσεων, οι κατασκηνώσεις αναψυχής, οι κατασκηνώσεις 
κυνηγιού και ψαρέματος, οι καλές θέσεις για κατασκήνωση (campsite and campgrounds), βλέπε 55.30 
- οι  ντισκοτέκ, βλέπε 56.30 
- οι θεατρικές ομάδες και οι ομάδες τσίρκου, βλέπε 90.01 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΙΘ   ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Αυτός ο τομέας (ως υπολειμματική κατηγορία) περιλαμβάνει τις δραστηριότητες οργανώσεων , την επισκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης και μία ποικιλία δραστηριοτήτων 
προσωπικών υπηρεσιών οι οποίες δεν καλύπτονται κάπου αλλού στην ταξινόμηση. 
 
94  Δραστηριότητες οργανώσεων 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες οργανώσεων οι οποίες εκπροσωπούν συμφέροντα 
συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων ή προωθούν ιδέες στο ευρύ κοινό. Τέτοιου είδους οργανώσεις συνήθως 
έχουν μία ομάδα μελών, αλλά οι δραστηριότητες τους μπορεί να εμπεριέχουν εξίσου και ωφέλη ατόμων που 
δεν είναι μέλη.Η βασική ταξινόμηση αυτού του τομέα καθορίζεται από τον σκοπό τον οποίο υπηρετούν αυτές 
οι οργανώσεις, δηλαδή τα συμφέροντα των εργοδοτών, των αυτοπροσλαμβανόμενων ατόμων και της 
επιστημονικής κοινότητας (ομάδα 94.1), τα συμφέροντα των υπαλλήλων (ομάδα 94.2), ή την προώθηση 
θρησκευτικών, πολιτικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών ή ψυχαγωγικών ιδεών και δραστηριοτήτων (ομάδα 
94.9). 
 
94.1      Δραστηριότητες επιχειρηματικών, εργοδοτικών και επαγγελματικών οργανώσεων  
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των μονάδων που προωθούν τα συμφέροντα των μελών 
των επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων. Στην περίπτωση των επαγγελματικών οργανώσεων 
περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες προώθησης των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών  του 
επαγγέλματος. 
 
94.11  Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες οργανώσεων τα συμφέροντα των μελών των οποίων εστιάζονται στην ανάπτυξη και 
στην ευδοκίμηση επιχειρήσεων σε έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό ή επαγγελματικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών καλλιεργειών, ή στην οικονομική ανάπτυξη και στο κλίμα μιας 
συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή πολιτικής υποδιαίρεσης χωρίς να λαμβάνεται υπ όψιν ο τομέας της 
επιχείρησης. 
- τις δραστηριότητες ομοσπονδιών τέτοιων ενώσεων 
- τις δραστηριότητες εμπορικών επιμελητηρίων, σωματείων και παρόμοιων οργανώσεων 
- την διάδοση πληροφοριών, την εκπροσώπηση ενώπιον κρατικών υπηρεσιών, τις δημόσιες σχέσεις και τις 
εργασιακές διαπραγματεύσεις επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων, βλέπε 94.20 
 
94.12  Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες των οργανώσεων τα συμφέροντα των μελών των οποίων εστιάζονται κυρίως σε ένα 
συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο ή επαγγελματικό τομέα ή τεχνικό πεδίο, όπως είναι οι ιατρικοί σύλλογοι, οι 
νομικοί σύλλογοι, οι λογιστικοί σύλλογοι,οι σύλλογοι μηχανικών, οι σύλλογοι αρχιτεκτόνων κ.λ.π. 
- τις δραστηριότητες των ενώσεων ειδικών οι οποίοι ασχολούνται με επιστημονικά ακαδημαϊκές ή πολιτιστικές 
δραστηριότητες, όπως είναι οι ενώσεις συγγραφέων, ζωγράφων,  εκτελεστών έργων διαφόρων ειδών,  
δημοσιογράφων κ.λ.π. 
- την διάδοση πληροφοριών,την καθιέρωση και εποπτεία προτύπων πρακτικής, την εκπροσώπηση ενώπιον 
κρατικών υπηρεσιών και τις δημόσιες σχέσεις των επαγγελματικών οργανώσεων.  
 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
επεξηγηματικών σημειώσεων της NACE αναθ. 2 και οπωσδήοτε όχι το οριστικό κείμενο. Παραθέτεται όμως εδώ, λόγω 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες  επιστημονικών εταιρειών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η εκπαίδευση η οποία παρέχεται από αυτές τις οργανώσεις, βλέπε κλάδο 85 
 
94.2  Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων 
 
94.20  Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει : 
- την προώθηση των συμφερόντων του  οργανωμένου εργατικού δυναμικού και της ένωσης εργαζομένων  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες των ενώσεων τα μέλη των οποίων είναι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται κυρίως για την 
εκπροσώπηση των απόψεων τους σχετικά με τις συνθήκες αμοιβής και εργασίας και για την ανάληψη 
συντονισμένης δράσης μέσω των οργανώσεών τους 
- τις δραστηριότητες ενώσεων μεμονωμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ενώσεων που αποτελούνται 
από κλαδικές ενώσεις και εργατικών οργανώσεων που αποτελούνται από ενώσεις με βάση το επάγγελμα, 
την περιφέρεια, την οργανωτική δομή ή άλλα κριτήρια. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η εκπαίδευση η οποία παρέχεται από τέτοιου είδους οργανώσεις, βλέπε κλάδο 85 
 
94.9    Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες μονάδων (εκτός των επιχειρηματικών και εργοδοτικών 
οργανώσεων,ι των επαγγελματικών οργανώσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των θρησκευτικών 
οργανώσεων) οι οποίες προωθούν τα συμφέροντα των μελών τους. 
 
94.91    Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων ή ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες απευθείας στους 
θρησκευόμενους σε εκκλησίες, τζαμιά, ναούς, συναγωγές ή άλλους χώρους 
- τις δραστηριότητες οργανώσεων οι οποίες λειτουργούν μοναστήρια ή μοναστήρια γυναικών 
- τις δραστηριότητες θρησκευτικών ησυχαστηρίων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης : 
- τις δραστηριότητες υπηρεσιών θρησκευτικών κηδειών 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η εκπαίδευση η οποία παρέχεται από τέτοιες οργανώσεις, βλέπε κλάδο 85 
- οι δραστηριότητες υγείας από τέτοιες οργανώσεις, βλέπε κλάδο 86 
- οι δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας από τέτοιες οργανώσεις, βλέπε κλάδους 87, 88 
 
94.92  Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες πολιτικών και βοηθητικών οργανώσεων όπως είναι οι βοηθητικές οργανώσεις νεολαίας 
που συνδέονται με ένα πολιτικό κόμμα. Αυτές οι οργανώσεις επιδιώκουν κυρίως να επηρρεάσουν τη λήψη 
αποφάσεων εκ μέρους κρατικών φορέων, μέσω της τοποθέτησης μελών ή υποστηρικτών του κόμματος σε 
πολιτικά αξιώματα και μπορούν να ασχολούνται επίσης με τη διάδοση πληροφοριών, τις δημόσιες σχέσεις, 
τη συγκέντρωση κεφαλαίων κ.λ.π. 
 
94.99   Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες οργανώσεων (χωρίς άμεση σύνδεση με πολιτικά κόμματα) για την προώθηση ενός 
δημόσιου σκοπού ή θέματος μέσω ενημέρωσης του κοινού, πολιτικής επιρροής, συγκέντρωσης κεφαλαίων, 
κ.λ.π.: 
• κινήματα πρωτοβουλίας πολιτών ή διαμαρτυρίας 
• περιβαλλοντικά και οικολογικά κινήματα 
• οργανώσεις για την υποστήριξη κοινοτικών και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 
• οργανώσεις για τη προστασία και τη βελτίωση της κατάστασης ειδικών ομάδων, όπως π.χ ομάδων 
εθνοτήτων και μειονοτήτων 
• ενώσεις για πατριωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων παλαιμάχων 
- ενώσεις καταναλωτών 



 

 
Προσοχή: Το κείμενο αυτό αποτελεί την προσωρινή μετάφραση στα Ελληνικά του τελικού σχεδίου των 
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- λέσχες αυτοκινήτου 
- ενώσεις που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωνικής γνωριμίας όπως είναι οι ροταριανοί όμιλοι, οι στοές κ.λ.π. 
- ενώσεις νεολαίων, ενώσεις νεαρών ατόμων , σπουδαστικές ενώσεις, όμιλοι, αδελφότητες κ.λ.π. 
- ενώσεις για την επιδίωξη πολιτιστικής ή ψυχαγωγικής δραστηριότητας ή ερασιτεχνικής απασχόλησης (εκτός 
από αθλήματα ή αγώνες) π.χ ποιητικοί όμιλοι, όμιλοι λογοτεχνίας και βιβλίου, ιστορικοί όμιλοι, κηπουρικοί 
όμιλοι, όμιλοι κινηματογράφου και φωτογραφίας, όμιλοι μουσικής και τεχνών, όμιλοι χειροτεχνίας και 
συλλεκτικοί όμιλοι, κοινωνικοί όμιλοι, όμιλοι καρναβαλιού κ.λ.π. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης: 
- τις δραστηριότητες  παράδοσης δωρεών από οργανώσεις ή άλλους 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες όπως οι δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων οι οποίες 
αποσκοπούν σε κοινωνικό έργο, βλέπε 88.99 
- οι δραστηριότητες καλλιτεχνικών ομάδων ή οργανώσεων, βλέπε 90.0 
- οι δραστηριότητες των αθλητικών ομίλων, βλέπε 93.12 
- οι δραστηριότητες των επαγγελματικών ενώσεων, βλέπε 94.12 
 
95  Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής η οικιακής χρήσης 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει την επισκευή και τη συντήρηση περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών όπως είναι οι  ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου, οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα 
τερματικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα εξαρτήματα αποθήκευσης και οι εκτυπωτές. Περιλαμβάνει 
επίσης την επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας όπως είναι τα φαξ, οι αμφίδρομοι τηλέγραφοι (two-way radios) 
και τα  ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης όπως είναι τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις, ο εξοπλισμός 
σπιτιού και κήπου όπως είναι οι μηχανές κουρέματος γκαζόν και τα φυσερά (blowers), τα υποδήματα και τα 
δερμάτινα είδη, τα έπιπλα και τα είδη σπιτιού, τα ενδύματα και τα εξαρτήματα ενδυμάτων, τα αθλητικά είδη, τα 
μουσικά όργανα, τα είδη ενασχόλησης και άλλα είδη ατομικής και οικιακής χρήσης. 
 
Από αυτό τον κλάδο εξαιρείται η επισκευή ιατρικού και διαγνωστικού εξοπλισμού εικόνας, τα όργανα 
μέτρησης και έρευνας, τα εργαστηριακά όργανα, ο εξοπλισμός ραντάρ και βαθυμέτρων, βλέπε 33.13. 
 
95.1    Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού και εξοπλισμού επικοινωνίας. 
 
95.11  Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
τα μηχανήματα υπολογισμού, και  περιφερειακού εξοπλισμού. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση των: 
- ηλεκτρονικών υπολογιστών γραφείου 
- φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
- μαγνητικών οδηγών δικτύου, flash drives και άλλων αποθηκευτικών εξαρτημάτων 
- οπτικών οδηγών δικτύου (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) 
- εκτυπωτών 
- οθονών 
- πληκτρολογίων 
- ποντικιών, χειριστηρίων παιχνιδιών, και εξαρτημάτων για παιχνίδια με μπάλα 
- εσωτερικών και εξωτερικών μόντεμ ηλεκτρονικών υπολογιστών 
- τερματικών αποκλειστικά (dedicated για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
- υπολογιστών εξυπηρέτησης δικτύου 
- σαρωτών ειδώλων, συμπεριλαμβανομένων αυτών με ραβδωτό κώδικα 
- ηλεκτρονικών καρτών ανάγνωσης (smart card readers) 
- κρανών εικονικής πραγματικότητας 
- προβολέων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης την επισκευή και συντήρηση των: 
- τερματικών ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως είναι τα αυτόματα ταμεία τραπέζης (ΑΤΜ’s) ΄ τα τερματικά 
μηχανήματα αυτόματης πώλησης αγαθών (POS), τα οποία δεν λειτουργούν μηχανικά 
- οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χειρός (PDA’s) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η επισκευή και συντήρηση φορέων εξοπλισμού μόντεμ, βλέπε 95.12 
 
95.12  Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 
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Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού επικοινωνίας όπως είναι: 
- τα ασύρματα τηλέφωνα  
- τα κυτταρικά τηλέφωνα 
- οι φορείς εξοπλισμού μόντεμ (carrier equipment modems) 
- τα μηχανήματα φαξ 
- ο εξοπλισμός μετάδοσης επικοινωνιών (π.χ routers, γέφυρες, μόντεμ) 
- oι αμφίδρομοι τηλέγραφοι 
- oι εμπορικές τηλεοράσεις και βιντεοκάμερες 
 
95.2     Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την επισκευή και το σέρβις ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης. 
 
95.21  Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή και  την  συντήρηση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης : 
- την επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης: 
• τηλεοράσεων,δεκτών ραδιοφώνου( radio receivers) 
• μηχανημάτων βίντεο (VCR) 
• μηχανημάτων CD 
• βιντεοκαμερών οικιακού τύπου 
 
95.22   Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή και το σέρβις συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και 
κήπου: 
- την επισκευή και σέρβις συσκευών οικιακής χρήσης 
• ψυγεία, φούρνοι, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, κλιματιστικά δωματίου, κ.λ.π. 
- την επισκευή και σέρβις εξοπλισμού σπιτιού και κήπου: 
• μηχανών κουρέματος γκαζόν, κοπτικών εργαλείων, φυσερών απομάκρυνσης χιονιού και φύλλων, 
εργαλείων ψαλιδίσματος κ.λ.π. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η επισκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός, βλέπε 33.12 
- η επισκευή κεντρικών συστημάτων κλιματισμού, βλέπε 43.22 
 
95.23   Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερματίνων ειδών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επιδιόρθωση και συντήρηση υποδημάτων και δερματίνων ειδών: 
- επιδιόρθωση μποτών, παπουτσιών, αποσκευών ταξιδίου και παρόμοιων ειδών 
- προσάρμοση τακουνιών 
 
95.24    Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει : 
- την αλλαγή ταπετσαρίας, το επαναφινίρισμα, την επισκευή και την ανακαίνιση επίπλων και ειδών σπιτιού 
συμπεριλαμβανομένων των επίπλων γραφείου. 
 
95.25  Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την επισκευή ρολογιών και των τμημάτων τους όπως είναι οι κάσες ρολογιών και τα προστατευτικά 
καλύμματα όλων των υλικών, τα κινούμενα μέρη του μηχανισμού, τα χρονόμετρα, κ.λ.π. 
- την επισκευή κοσμημάτων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η εργοστασιακή εγχάραξη των μετάλλων, βλέπε 25.61 
- η επισκευή ρολογιών χτυπήματος κάρτας, σφραγίδων με ώρα/ημερομηνία, οι κλειδαριές με χρονισμό και 
παρόμοιες διατάξεις χρονομέτρησης, βλέπε 33.13 
 
95.29  Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης  
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει την επισκευή ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης: 
- την επισκευή ποδηλάτων 
- την επισκευή και μεταποίηση ενδυμάτων 
- την επισκευή αθλητικών ειδών (εκτός των αθλητικών όπλων) και εξοπλισμού καμπινγκ 
- την επιδιόρθωση βιβλίων 
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- την επισκευή μουσικών οργάνων (εκτός των οργάνων και των ιστορικών μουσικών οργάνων) 
- την επισκευή παιχνιδιών και συναφών ειδών 
- την επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 
- το κούρντισμα πιάνων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η επισκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός, βλέπε 33.12 
- η επισκευή όπλων αθλητισμού και αναψυχής, βλέπε 33.11 
 
96        Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
 
Αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών οι οποίες δεν αναφέρονται 
αλλού σε αυτή την ταξινόμηση.Αξιοπρόσεκτα, περιλαμβάνει όλους τους τύπους υπηρεσιών όπως είναι το 
πλύσιμο και το (στεγνό) καθάρισμα των κλωστοϋφαντουργικών  και των γούνινων προϊόντων, η κομμωτική 
και άλλες κούρες ομορφιάς , τα γραφεία κηδειών και συναφείς δραστηριότητες.  
 
96.0  Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
 
96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθέρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- το πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα, σιδέρωμα κ.λ.π. ενδυμάτων κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων και 
των γούνινων) και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που γίνεται με μηχανικά μέσα, με το χέρι ή με 
μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης με κερματοδέκτη, είτε για το ευρύ κοινό είτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς 
πελάτες 
- τη συλλογή και παράδοση των προς πλύσιμο ρούχων 
- το πλύσιμο χαλιών και κιλιμιών και τον καθαρισμό υφασμάτων με πτυχές και κουρτινών , είτε 
πραγματοποιείται στον χώρο των πελατών είτε όχι 
- την παροχή λινών ειδών, φορμών εργασίας και συναφών ειδών από πλυντήρια 
- τις υπηρεσίες παροχής diaper 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- η ενοικίαση ρουχισμού εκτός από τις φόρμες εργασίας, ακόμα και αν ο καθαρισμός αυτών των ειδών 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητας, βλέπε77.29 
- η επιδιόρθωση και μεταποίηση ρουχισμού, βλέπε 95.29 
 
96.02  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- πλύσιμο, ψαλίδισμα, και κόψιμο, φορμάρισμα, βάψιμο(dyeing,tinting), κατσάρωμα και ίσιωμα μαλλιών και 
παρόμοιες δραστηριότητες για άντρες και γυναίκες 
- ξύρισμα και ψαλίδισμα γενιών 
- μασάζ προσώπου, μανικιούρ και πεντικιούρ, μακιγιάρισμα κ.λ.π. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
η κατασκευή περουκών, βλέπε 32.99 
 
96.03  Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- την ταφή και την αποτέφρωση πτωμάτων ανθρώπων ή ζώων και συναφείς δραστηριότητες: 
• προετοιμασία των νεκρών για ταφή ή αποτέφρωση και υπηρεσίες ταριχευτών και εργολάβων 
κηδειών 
• παροχή υπηρεσιών ταφής ή αποτέφρωσης 
• ενοικίαση εξοπλισμένου χώρου σε αίθουσες νεκροταφείων 
- την ενοικίαση ή την πώληση τάφων 
- τη συντήρηση τάφων και μαυσωλείων 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται: 
- οι δραστηριότητες των θρησκευτικών νεκρώσιμων τελετών, βλέπε 94.91 
- φροντίδα κήπων κοιμητηρίου, βλέπε 81.30 
 
96.04    Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες που παρέχονται από χαμάμ, σάουνα και ατμόλουτρα, σολάριουμ,σαλόνια 
αδυνατίσματος, σαλόνια μασάζ κ.λ.π. 
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Από αυτή την τάξη εξαιρούνται : 
- ιατρικό μασάζ και θεραπεία, βλέπε 86.90 
- οι δραστηριότητες και οι εγκαταστάσεις κέντρων υγείας, γυμναστικής και μπόντι-μπίλντινγκ, βλέπε 93.13 
 
96.09  Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α. 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες αστρολόγων και πνευματιστών 
- τις κοινωνικές δραστηριότητες όπως είναι οι υπηρεσίες συνοδών,  οι υπηρεσίες καθορισμένων ραντεβού, οι 
υπηρεσίες γραφείων συνοικεσίων 
- τις υπηρεσίες φροντίδας κατακοίδιων ζώων συντροφιάς, όπως είναι ο σιτισμός, η περιποίηση, η φροντίδα 
νεογνών και η εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς 
- οι δραστηριότητες γενεαλογικών οργανώσεων 
- οι δραστηριότητες στούντιο τατουάζ και τρυπήματος για σκουλαρίκια 
- οι δραστηριότητες στιλβωτών υποδημάτων, αχθοφόρων, υπαλλήλων χώρων στάθμευσης κ.λ.π. 
- το δικαίωμα εκμετάλλευσης της λειτουργίας μηχανημάτων προσωπικής εξυπηρέτησης (φωτογραφικοί 
θάλαμοι, μηχανές ζυγίσματος, μηχανές που μετρούν την πίεση του αίματος, θυρίδες με κερματοδέκτη κ.λ.π.) 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρούνται : 
- οι κτηνιατρικές δραστηριότητες, βλέπε 75.00 
- πλύσιμο που γίνεται με μηχανήματα με κερματοδέκτη, βλέπε 96.01 
- τυχερά παιχνίδια που λειτουργούν με κέρμα, βλέπε 92.00 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ Κ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ  ΩΣ  ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΄ ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ,  ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΑΓΑΘΩΝ  - ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-  ΓΙΑ  ΙΔΙΑ  
ΧΡΗΣΗ 
 
 
97  Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 
 
97.0  Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 
 
97.00    Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού όπως είναι 
οι καμαριέρες, οι μάγειροι, οι σερβιτόροι, οι υπηρέτες, οι οικονόμοι, οι πλύστρες, οι κηπουροί, οι θυρωροί, οι 
ιπποκόμοι, οι οδηγοί, οι επιστάτες, οι παιδαγωγοί, τα άτομα για τη φύλαξη των νηπίων, οι διδάσκαλοι κατ 
οίκον, οι γραμματείς κ.λ.π. 
Παρέχεται η δυνατότητα στο απασχολούμενο οικιακό προσωπικό να δηλώνει τη δραστηριότητα του 
εργοδότη τους σε απογραφές ή μελέτες, ακόμη και αν ο εργοδότης είναι άτομο. Το προϊόν που παράγεται 
από αυτή τη δραστηριότητα καταναλώνεται από τον εργοδότη του νοικοκυριού. 
 
Από αυτή την τάξη εξαιρείται: 
- η παροχή υπηρεσιών όπως είναι η μαγειρική, η κηπουρική κ.λ.π. από ανεξάρτητους χορηγούς υπηρεσιών 
(εταιρείες ή άτομα), βλέπε ανάλογα με το είδος υπηρεσίας 
 
98       Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή 
αγαθών-και υπηρεσιών-για ίδια χρήση 
 
Αυτός ο κλάδος περιέχει τις μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες παραγωγής αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών  για ίδια χρήση των νοικοκυριών. 
Τα νοικοκυριά πρέπει να κατατάσσονται εδώ μόνο εάν είναι αδύνατο να αναγνωριστεί μία βασική 
δραστηριότητα για τις  δραστηριότητες  συντήρησης του νοικοκυριού. Εάν το νοικοκυριό εμπλέκεται σε 
δραστηριότητες αγορών, πρέπει να κατατάσσεται ανάλογα με τη δραστηριότητα της πρωτογενούς αγοράς 
που τις εκτελεί.  
 
98.1  Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών που αφορούν τη παραγωγή αγαθών 
για ίδια χρήση 
 
98.10  Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών που αφορούν τη παραγωγή αγαθών 
για ίδια χρήση 
 
Αυτή η τάξη περιέχει τις μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες παραγωγής αγαθών σε επίπεδο συντήρησης 
των νοικοκυριών, δηλαδή τις δραστηριότητες των νοικοκυριών που εμπλέκονται σε μία ποικιλία 
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δραστηριοτήτων οι οποίες παράγουν αγαθά για τη δική τους διαβίωση. Αυτές οι δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν το κυνήγι και τη συλλογή αγαθών, τις αγροτικές καλλιέργειες, την κατασκευή στέγασης και 
ρουχισμού και άλλων αγαθών τα οποία παράγονται από το νοικοκυριό για τη συντήρησή του. Στην 
εφαρμογή, εάν  τα νοικοκυριά εμπλέκονται και στην παραγωγή προϊόντων προς πώληση, κατατάσσονται 
στην κατάλληλη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων της NACE. Eάν η πρωταρχική τους δραστηριότητα είναι 
η εμπλοκή τους σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα παραγωγής αγαθών για τη συντήρησή τους, 
κατατάσσονται στην κατάλληλη βιομηχανία παραγωγής αγαθών της NACE. 
 
98.2  Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή 
υπηρεσιών για ιδία  χρήση 
 
98.20 Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή 
υπηρεσιών για ιδία  χρήση 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τις μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες παραγωγής υπηρεσιών  των 
νοικοκυριών για ίδια χρήση. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μαγειρική, τη διδασκαλία, τη 
φροντίδα των μελών του σπιτιού και άλλες υπηρεσίες οι οποίες παράγονται από το νοικοκυριό για τη δική 
του διαβίωση. Στην εφαρμογή, εάν τα νοικοκυριά εμπλέκονται και στη παραγωγή πολλαπλών αγαθών για 
σκοπούς διαβίωσης, κατατάσσονται στις μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών  
παραγωγής αγαθών  διαβίωσης . 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 
 
99      Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 
 
99.0   Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 
 
99.00 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει: 
- τις δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών όπως είναι τα Ηνωμένα Εθνη και οι ειδικευμένες υπηρεσίες του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, τα περιφερειακά τους όργανα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η 
Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος  Τελωνειακός Οργανισμός, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, η Οργάνωση  Πετρελαιοεξαγωγών Χωρών , οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η Ευρωπαϊκή Ζώνη 
Ελεύθερων Συναλλαγών 
 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει επίσης : 
- τις δραστηριότητες διπλωματικών και προξενικών αποστολών όταν καθορίζονται από την πλευρά της 
χώρας που εδρεύουν παρά από την χώρα που εκπροσωπούν 
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