
Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10 Βιοµηχανία τροφίµων

10.42
Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων 
βρώσιµων λιπών

10.52 Παραγωγή παγωτών

10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων

10.62
Παραγωγή αµύλων και προϊόντων 
αµύλου

10.71
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72
Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· 
παραγωγή διατηρούµενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.73
Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, 
κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών 
προϊόντων

10.81 Παραγωγή ζάχαρης

10.82
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και 
ζαχαρωτών

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.84
Παραγωγή αρτυµάτων και 
καρυκευµάτων

10.85
Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και 
φαγητών

10.86
Παραγωγή οµογενοποιηµένων 
παρασκευασµάτων διατροφής και 
διαιτητικών τροφών

10.89
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 
π.δ.κ.α.

11 Ποτοποιία

11.01
Απόσταξη, ανακαθαρισµός και ανάµιξη
αλκοολούχων ποτών

11.03
Παραγωγή µηλίτη και κρασιών από 
άλλα φρούτα

11.04
Παραγωγή άλλων µη αποσταγµένων 
ποτών που υφίστανται ζύµωση

11.05 Ζυθοποιία
11.06 Παραγωγή βύνης

11.07
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή 
µεταλλικού νερού και άλλων 
εµφιαλωµένων νερών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ                         
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)



13
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
υλών

13.10
Προπαρασκευή και νηµατοποίηση 
υφαντικών ινών

13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30
Τελειοποίηση (φινίρισµα) 
υφαντουργικών προϊόντων

13.91
Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και 
υφασµάτων πλέξης κροσέ

13.92
Κατασκευή έτοιµων 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός 
από ενδύµατα

13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών

13.94
Κατασκευή χοντρών και λεπτών 
σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.95
Κατασκευή µη υφασµένων ειδών και 
προϊόντων από µη υφασµένα είδη, 
εκτός από τα ενδύµατα

13.96
Κατασκευή άλλων τεχνικών και 
βιοµηχανικών κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών

13.99
Κατασκευή άλλων υφαντουργικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.11 Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων

14.12 Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας

14.13
Κατασκευή άλλων εξωτερικών 
ενδυµάτων

14.14 Κατασκευή εσωρούχων

14.19
Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και 
εξαρτηµάτων ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.31
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής 
πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39
Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και 
ειδών πλέξης κροσέ

15
Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων 
ειδών

15.11
Κατεργασία και δέψη δέρµατος· 
κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.12

Κατασκευή ειδών ταξιδιού 
(αποσκευών), τσαντών και παρόµοιων
ειδών, ειδών σελοποιίας και 
σαγµατοποιίας

15.20 Κατασκευή υποδηµάτων



16

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός 
από έπιπλα· κατασκευή ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16.10
Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός 
ξύλου

16.21
Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-
πλακέ) και άλλων πλακών µε βάση το 
ξύλο

16.22
Κατασκευή συναρµολογούµενων 
δαπέδων παρκέ

16.23
Κατασκευή άλλων ξυλουργικών 
προϊόντων οικοδοµικής

16.24
Κατασκευή ξύλινων 
εµπορευµατοκιβώτιων

16.29

Κατασκευή άλλων προϊόντων από 
ξύλο· κατασκευή ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

17
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων

17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού
17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και 
χαρτονιού και εµπορευµατοκιβώτιων 
από χαρτί και χαρτόνι

17.22
Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής 
χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών 
τουαλέτας

17.23
Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου 
(χαρτικών)

17.24
Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις 
τοίχων (ταπετσαρίας)

17.29
Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και
χαρτόνι

18
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραµµένων µέσων

18.11 Εκτύπωση εφηµερίδων

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13
Υπηρεσίες προεκτύπωσης και 
προεγγραφής µέσων

18.14
Βιβλιοδετικές και συναφείς 
δραστηριότητες

18.20
Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων 
µέσων

19
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων 
διύλισης πετρελαίου



19.10
Παραγωγή προϊόντων 
οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

19.20
Παραγωγή προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου

20
Παραγωγή χηµικών ουσιών και 
προϊόντων

20.11 Παραγωγή βιοµηχανικών αερίων
20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών

20.13
Παραγωγή άλλων ανόργανων 
βασικών χηµικών ουσιών

20.14
Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών 
χηµικών ουσιών

20.15
Παραγωγή λιπασµάτων και 
αζωτούχων ενώσεων

20.16
Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς 
µορφές

20.17
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού 
(συνθετικού καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς µορφές

20.20
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων
αγροχηµικών προϊόντων

20.30
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και 
παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών 
τυπογραφίας και µαστιχών

20.41
Παραγωγή σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, προϊόντων 
καθαρισµού και στίλβωσης

20.42
Παραγωγή αρωµάτων και 
παρασκευασµάτων καλλωπισµού

20.51 Παραγωγή εκρηκτικών

20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων

20.59
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων 
π.δ.κ.α.

20.60 Παραγωγή µη φυσικών ινών

21
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών 
προϊόντων και φαρµακευτικών 
σκευασµάτων

21.10
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών 
προϊόντων

21.20
Παραγωγή φαρµακευτικών 
σκευασµάτων

22
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό 
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες



22.11

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών 
οχηµάτων) και σωλήνων από 
καουτσούκ· αναγόµωση και 
ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών 
οχηµάτων) από καουτσούκ

22.19
Κατασκευή άλλων προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)

22.21
Κατασκευή πλαστικών πλακών, 
φύλλων, σωλήνων και καθορισµένων 
µορφών

22.22
Κατασκευή πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.23
Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών 
υλικών

22.29
Κατασκευή άλλων πλαστικών 
προϊόντων

23
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων

23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

23.12
Μορφοποίηση και κατεργασία 
επίπεδου γυαλιού

23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού
23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού

23.19
Κατασκευή και κατεργασία άλλων 
ειδών γυαλιού, περιλαµβανοµένου του
γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

23.20 Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων

23.31
Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και 
πλακών

23.32
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και 
λοιπών δοµικών προϊόντων από οπτή 
γη

23.41
Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής 
χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών 
ειδών

23.42 Κατασκευή κεραµικών ειδών υγιεινής

23.43
Κατασκευή κεραµικών µονωτών και 
κεραµικών µονωτικών εξαρτηµάτων

23.44
Κατασκευή άλλων κεραµικών 
προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.49
Παραγωγή άλλων προϊόντων 
κεραµικής

23.51 Παραγωγή τσιµέντου
23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου

23.61
Κατασκευή δοµικών προϊόντων από 
σκυρόδεµα



23.62
Κατασκευή δοµικών προϊόντων από 
γύψο

23.63 Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος
23.64 Κατασκευή κονιαµάτων
23.65 Κατασκευή ινοτσιµέντου

23.69
Κατασκευή άλλων προϊόντων από 
σκυρόδεµα, γύψο και τσιµέντο

23.70
Κοπή, µορφοποίηση και τελική 
επεξεργασία λίθων

23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

23.99
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

24 Παραγωγή βασικών µετάλλων

24.10
Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα 
και σιδηροκραµάτων

24.20

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, 
αγωγών, κοίλων ειδών µε 
καθορισµένη µορφή και συναφών 
εξαρτηµάτων

24.31
Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων 
χάλυβα

24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

24.33
Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση 
µορφοράβδων χάλυβα

24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρµάτων
24.41 Παραγωγή πολύτιµων µετάλλων
24.42 Παραγωγή αλουµίνιου (αργίλιου)

24.43
Παραγωγή µολύβδου, ψευδάργυρου 
και κασσίτερου

24.44 Παραγωγή χαλκού

24.45
Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων 
µετάλλων

24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων
24.51 Χύτευση σιδήρου
24.52 Χύτευση χάλυβα
24.53 Χύτευση ελαφρών µετάλλων

24.54
Χύτευση άλλων µη σιδηρούχων 
µετάλλων

25
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε 
εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη 
εξοπλισµού

25.11
Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και 
µερών µεταλλικών σκελετών

25.12
Κατασκευή µεταλλικών πορτών και 
παράθυρων

25.21
Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων 
κεντρικής θέρµανσης



25.29
Κατασκευή άλλων µεταλλικών 
ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων

25.30
Κατασκευή ατµογεννητριών, µε 
εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού 
για την κεντρική θέρµανση

25.40 Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών

25.50
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη 
τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων 
µε έλαση· κονιοµεταλλουργία

25.61 Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων

25.62 Μεταλλοτεχνία
25.71 Κατασκευή µαχαιροπίρουνων

25.72
Κατασκευή κλειδαριών και 
µεντεσέδων

25.73 Κατασκευή εργαλείων

25.91
Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και 
παρόµοιων δοχείων

25.92
Κατασκευή ελαφρών µεταλλικών 
ειδών συσκευασίας

25.93
Κατασκευή ειδών από σύρµα, 
αλυσίδων και ελατηρίων

25.94
Κατασκευή συνδετήρων και 
προϊόντων κοχλιοµηχανών

25.99
Κατασκευή άλλων µεταλλικών 
προϊόντων π.δ.κ.α.

26
Κατασκευή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

26.11
Κατασκευή ηλεκτρονικών 
εξαρτηµάτων

26.12
Κατασκευή έµφορτων ηλεκτρονικών 
πλακετών

26.20
Κατασκευή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισµού

26.30 Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας

26.40
Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας κατανάλωσης

26.51
Κατασκευή οργάνων και συσκευών 
µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης

26.52 Κατασκευή ρολογιών

26.60
Κατασκευή ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ιατρικής 
και θεραπευτικής χρήσης



26.70
Κατασκευή οπτικών οργάνων και 
φωτογραφικού εξοπλισµού

26.80
Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών 
µέσων

27
Κατασκευή ηλεκτρολογικού 
εξοπλισµού

27.11
Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, 
ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 
µετασχηµατιστών

27.12
Κατασκευή συσκευών διανοµής και 
ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος

27.20
Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών

27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

27.32
Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών συρµάτων και καλωδίων

27.33 Κατασκευή εξαρτηµάτων καλωδίωσης

27.40
Κατασκευή ηλεκτρολογικού 
φωτιστικού εξοπλισµού

27.51
Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.52
Κατασκευή µη ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

27.90
Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού 
εξοπλισµού

28
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών 
εξοπλισµού π.δ.κ.α.

28.11
Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, 
µε εξαίρεση τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχηµάτων και δικύκλων

28.12
Κατασκευή εξοπλισµού υδραυλικής 
ενέργειας

28.13
Κατασκευή άλλων αντλιών και 
συµπιεστών

28.14
Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας 
και βαλβίδων

28.15

Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών 
µηχανισµών µετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών τροχών και 
µετάδοσης κίνησης

28.21
Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και 
καυστήρων

28.22
Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και 
διακίνησης φορτίων



28.23

Κατασκευή µηχανών και εξοπλισµού 
γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισµού)

28.24
Κατασκευή ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων χειρός

28.25
Κατασκευή ψυκτικού και 
κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής 
χρήσης

28.29
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων 
γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.30
Κατασκευή γεωργικών και 
δασοκοµικών µηχανηµάτων

28.41
Κατασκευή µηχανηµάτων 
µορφοποίησης µετάλλου

28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών

28.91
Κατασκευή µηχανηµάτων για τη 
µεταλλουργία

28.92
Κατασκευή µηχανηµάτων για τα 
ορυχεία, τα λατοµεία και τις δοµικές 
κατασκευές

28.93
Κατασκευή µηχανηµάτων 
επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και 
καπνού

28.94

Κατασκευή µηχανηµάτων για τη 
βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυµάτων ή δερµάτινων 
ειδών

28.95
Κατασκευή µηχανηµάτων για την 
παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

28.96
Κατασκευή µηχανηµάτων παραγωγής 
πλαστικών και ελαστικών ειδών

28.99
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων 
ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

29
Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων,
ρυµουλκούµενων και 
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων

29.10 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων

29.20

Κατασκευή αµαξωµάτων για 
µηχανοκίνητα οχήµατα· κατασκευή 
ρυµουλκούµενων και 
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων

29.31
Κατασκευή ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού για 
µηχανοκίνητα οχήµατα



29.32
Κατασκευή άλλων µερών και 
εξαρτηµάτων για µηχανοκίνητα 
οχήµατα

30
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού 
µεταφορών

30.11
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών 
κατασκευών

30.12
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και 
αθλητισµού

30.20
Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών 
και τροχαίου υλικού

30.30
Κατασκευή αεροσκαφών και 
διαστηµόπλοιων και συναφών 
µηχανηµάτων

30.91 Κατασκευή µοτοσικλετών

30.92
Κατασκευή ποδηλάτων και 
αναπηρικών αµαξιδίων

30.99
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού 
µεταφορών π.δ.κ.α.

31 Κατασκευή επίπλων

31.01
Κατασκευή επίπλων για γραφεία και 
καταστήµατα

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας
31.03 Κατασκευή στρωµάτων
31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων

32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

32.11 Κοπή νοµισµάτων

32.12
Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών 
ειδών

32.13
Κατασκευή κοσµηµάτων αποµίµησης 
και συναφών ειδών

32.20 Κατασκευή µουσικών οργάνων
32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών
32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50
Κατασκευή ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων και 
προµηθειών

32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

32.99
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.

33
Επισκευή και εγκατάσταση 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού

33.11 Επισκευή µεταλλικών προϊόντων
33.12 Επισκευή µηχανηµάτων

33.13
Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού 
εξοπλισµού

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού



33.15
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και 
σκαφών

33.16
Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών 
και διαστηµόπλοιων

33.17
Επισκευή και συντήρηση άλλου 
εξοπλισµού µεταφορών

33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισµού

33.20
Εγκατάσταση βιοµηχανικών 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού

58 Εκδοτικές δραστηριότητες
58.11 Έκδοση βιβλίων

58.12
Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους 
καταλόγων

58.13 Έκδοση εφηµερίδων

58.14
Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε 
είδους

58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.21
Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές

58.29 Έκδοση άλλου λογισµικού

Θ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

55 Καταλύµατα

55.10 Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 55.10.10.03

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

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 55.10.10.04

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

55.20
Καταλύµατα διακοπών και άλλα 
καταλύµατα σύντοµης διαµονής

55.30
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις 
για οχήµατα αναψυχής και 
ρυµουλκούµενα οχήµατα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε2: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                            
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)


