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71     
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μη-
χανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

71.1     
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συ-
ναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 

 71.11    Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

  71.11.1   
Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκο-
πούς 

   71.11.10  Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 

  71.11.2   Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 

   71.11.21  Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών 

   71.11.22  Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων 

   71.11.23  Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης 

    71.11.23.01 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων 

   71.11.24  Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 

  71.11.3   Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού 

   71.11.31  Υπηρεσίες πολεοδομίας 

    71.11.31.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης 

    71.11.31.02 
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής πα-
ρέμβασης 

    71.11.31.03 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης 

    71.11.31.04 Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών 

    71.11.31.05 Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών 

   71.11.32  Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας 

   71.11.33  Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου 

  71.11.4   
Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτε-
κτονικών συμβουλών 

   71.11.41  Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 

    71.11.41.01 
Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών 
και τοπίου) 

    71.11.41.02 
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 
και έργων πρασίνου 

    71.11.41.03 
Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρο-
μων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 

   71.11.42  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου 

 71.12    
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών 

  71.12.1   Υπηρεσίες μηχανικών 

   71.12.11  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 

    71.12.11.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 

    71.12.11.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 

    71.12.11.03 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 

    71.12.11.04 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 

    71.12.11.05 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 

   71.12.12  Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 

    71.12.12.01 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων 

    71.12.12.02 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 

    71.12.12.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων 

   71.12.13  Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 

    71.12.13.01 
Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν 
υπό πίεση 

    71.12.13.02 
Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, 
πυρηνικών κλπ) 

    71.12.13.03 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 
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    71.12.13.04 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 

    71.12.13.05 
Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού 
κλπ) 

    71.12.13.06 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 

    71.12.13.07 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού 

   71.12.14  Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών 

    71.12.14.01 
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέρι-
ων) 

    71.12.14.02 
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών 
γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και 
κυκλοφοριακών) 

    71.12.14.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας 

   71.12.15  
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη 
επικίνδυνων) 

    71.12.15.01 
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών 
αποβλήτων 

   71.12.16  
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για 
αποστραγγιστικά έργα 

    71.12.16.01 
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, α-
ντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 

   71.12.17  Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 

    71.12.17.01 
Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιο-
μηχανιών 

   71.12.18  Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής 

   71.12.19  Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 

    71.12.19.01 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών 

    71.12.19.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων 

    71.12.19.03 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 

    71.12.19.04 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων 

    71.12.19.05 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης 

    71.12.19.06 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα 

    71.12.19.07 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση 

    71.12.19.08 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 

    71.12.19.09 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 

    71.12.19.10 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά 

    71.12.19.11 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 

  71.12.2   Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 

   71.12.20  Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 

  71.12.3   
Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών 
ερευνών και συμβουλών 

   71.12.31  Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών 

    71.12.31.01 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών 

    71.12.31.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών 

    71.12.31.03 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών 

    71.12.31.04 Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών 

   71.12.32  Γεωφυσικές υπηρεσίες 

   71.12.33  Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών 

   71.12.34  Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης 

    71.12.34.01 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο 

   71.12.35  Υπηρεσίες χαρτογράφησης 

    71.12.35.01 Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης 

    71.12.35.02 Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης 

    71.12.35.03 Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης 

    71.12.35.04 Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης 

71.2     Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 
 71.20    Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 
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  71.20.1   Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 

   71.20.11  Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας 

    71.20.11.01 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βακτηριολογίας, εκτός ιατρικών 

    71.20.11.02 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών 

    71.20.11.03 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών 

    71.20.11.04 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων χημείας τροφίμων 

    71.20.11.05 Υπηρεσίες εκπόνησης οινολογικών μελετών 

    71.20.11.06 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών 

    71.20.11.07 Υπηρεσίες παρατηρήσεων υδρολογικών σταθμών 

    71.20.11.08 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων 

   71.20.12  Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων 

   71.20.13  
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρι-
κών συστημάτων 

    71.20.13.01 
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών 
αυτοκινήτων οχημάτων 

    71.20.13.02 
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών 
κινητήρων 

    71.20.13.03 
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών 
μηχανών 

    71.20.13.04 
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών 
συσκευών 

   71.20.14  Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 

   71.20.19  Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 

    71.20.19.01 Υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων 

    71.20.19.02 Υπηρεσίες πιστοποίησης και βεβαίωσης της γνησιότητας έργων τέχνης 

    71.20.19.03 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ 

    71.20.19.04 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες 

 
 
 
ΣΤ     ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
41     Κατασκευές κτιρίων 

41.1     Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 
 41.10    Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 
  41.10.1   Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

   41.10.10  Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

41.2     Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 
 41.20    Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 
  41.20.1   Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 

   41.20.10  Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 

    41.20.10.01 
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων 
υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 

  41.20.2   Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 

   41.20.20  Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 

    41.20.20.01 
Eργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως 
αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγ-
γελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 

    41.20.20.02 
Eργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως 
αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγ-
γελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 

    41.20.20.03 
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων 
υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 

  41.20.3   
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προ-
σθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 

   41.20.30  
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, 
μετατροπές και ανακαινίσεις) 
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  41.20.4   
Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, 
προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 

   41.20.40  
Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, 
μετατροπές και ανακαινίσεις) 

42     Έργα πολιτικού μηχανικού 

42.1     Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών 
 42.11    Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 

  42.11.1   
Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτι-
κών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πε-
ζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 

   42.11.10  
Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, 
δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και δια-
δρόμων αεροδρομίων 

  42.11.2   
Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχι-
ακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμα-
ξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 

   42.11.20  
Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή 
διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή 
πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 

    42.11.20.01 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 

    42.11.20.02 Κατασκευαστικές εργασίες για μείωση κυκλοφοριακού θορύβου 

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

    42.11.20.04 
Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης 
κλπ οδών 

    42.11.20.05 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 

    42.11.20.06 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ 

 42.12    
Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηρο-
δρόμων 

  42.12.1   Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 

   42.12.10  Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 

  42.12.2   
Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγει-
ους σιδηρόδρομους 

   42.12.20  
Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδη-
ρόδρομους 

    42.12.20.01 Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών γραμμών 

    42.12.20.02 
Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας για 
σιδηροδρομικές γραμμές 

    42.12.20.03 Υπηρεσίες ανακαίνισης ή επισκευής σιδηροδρομικών γραμμών 

 42.13    Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 
  42.13.1   Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 

   42.13.10  Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 

  42.13.2   Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 

   42.13.20  Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 

42.2     Κατασκευή κοινωφελών έργων 
 42.21    Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών
  42.21.1   Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 

   42.21.11  Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών 

   42.21.12  Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών 

   42.21.13  
Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και 
δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων 
διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων 

  42.21.2   
Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μετα-
φορά υγρών 

   42.21.21  Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων 

   42.21.22  
Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων 
των βοηθητικών εργασιών 
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   42.21.23  
Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών 
και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονά-
δων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων 

   42.21.24  
Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημά-
των 

    42.21.24.01 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος) 

    42.21.24.02 
Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων 
σωληνώσεων φρεάτων 

 42.22    
Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τη-
λεπικοινωνιών 

  42.22.1   
Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοι-
νωνιών 

   42.22.11  
Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων 
και γραμμών επικοινωνιών 

   42.22.12  
Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών 
επικοινωνιών 

   42.22.13  Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

    42.22.13.01 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 

  42.22.2   
Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

   42.22.21  
Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών 

   42.22.22  
Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και γραμμές επικοινωνιών 

   42.22.23  Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

42.9     Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού 
 42.91    Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 

  42.91.1   
Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατο-
φραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 

   42.91.10  
Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών 
(κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 

  42.91.2   
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, 
φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές 
κατασκευές 

   42.91.20  
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγμα-
τα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 

    42.91.20.01 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) 

    42.91.20.02 
Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες 
μεθόδους 

 42.99    Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 
  42.99.1   Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 

   42.99.11  Κατασκευές στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα 

   42.99.12  Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής 

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

  42.99.2   
Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανι-
κού 

   42.99.21  Κατασκευαστικές εργασίες στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα 

   42.99.22  
Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητι-
κά γήπεδα 

   42.99.29  Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 

    42.99.29.01 
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού 
νερού 

43     Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 

43.1     Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοτάξιου 
 43.11    Κατεδαφίσεις 
  43.11.1   Εργασίες κατεδάφισης 

   43.11.10  Εργασίες κατεδάφισης 
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 43.12    Προετοιμασία εργοτάξιου 
  43.12.1   Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 

   43.12.11  Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης 

    43.12.11.02 Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων 

    43.12.11.01 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών 

   43.12.12  Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 

    43.12.12.01 Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου 

    43.12.12.02 Εργασίες επιχωματώσεων 

 43.13    Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 
  43.13.1   Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 

   43.13.10  Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 

    43.13.10.01 Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών 

43.2     
Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλ-
λων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 

 43.21    Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
  43.21.1   Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

   43.21.10  Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

    43.21.10.01 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων 

    43.21.10.02 
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και 
υλικών 

    43.21.10.03 
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση 
υλικών 

    43.21.10.04 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

 43.22    
Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και 
ψύξης 

  43.22.1   
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, 
θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 

   43.22.11  Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 

    43.22.11.01 
Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των 
πυροσβεστικών κρουνών) 

    43.22.11.02 
Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των 
υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών 

    43.22.11.03 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού 

    43.22.11.04 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής 

    43.22.11.05 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) 

    43.22.11.06 
Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυ-
ντηρίων) 

    43.22.11.07 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 

    43.22.11.08 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 

    43.22.11.09 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 

   43.22.12  Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 

    43.22.12.01 Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης 

    43.22.12.02 
Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σω-
ληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα) 

    43.22.12.03 
Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμαν-
σης 

    43.22.12.04 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 

    43.22.12.05 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ 

  43.22.2   Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 

   43.22.20  Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 

    43.22.20.01 
Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε 
νοσοκομεία) 

    43.22.20.02 
Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φω-
ταέριου και φυσικού αερίου 

    43.22.20.03 
Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί 
με αυτό 
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 43.29    Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 
  43.29.1   Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 

   43.29.11  Εργασίες μόνωσης 

    43.29.11.01 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 

    43.29.11.02 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων 

    43.29.11.03 
Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγω-
γών 

    43.29.11.04 Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών 

    43.29.11.05 Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 

   43.29.12  Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 

   43.29.19  Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 

    43.29.19.01 Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι) 

43.3     
Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώμα-
τος 

 43.31    Επιχρίσεις κονιαμάτων 
  43.31.1   Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 

   43.31.10  Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 

 43.32    Ξυλουργικές εργασίες 
  43.32.1   Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 

   43.32.10  Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 

    43.32.10.01 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών 

    43.32.10.02 Εργασίες εγκατάστασης κλιμακοστάσιων 

    43.32.10.03 Εργασίες κατασκευής ντουλαπιών τοίχου 

    43.32.10.04 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές 

    43.32.10.05 
Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών, στοριών, ρόλερ, σιτών και άλλων παραπετα-
σμάτων, σε πόρτες ή παράθυρα 

    43.32.10.06 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων 

    43.32.10.07 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ 

    43.32.10.08 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης 

    43.32.10.09 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών 

    43.32.10.10 Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων 

    43.32.10.11 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες 

 43.33    Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 
  43.33.1   Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 

   43.33.10  Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 

    43.33.10.01 Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ 

    43.33.10.02 
Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλ-
λων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 

  43.33.2   
Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης 
τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρί-
ας) 

   43.33.21  
Εργασίες τοποθέτησης (κεραμικών) πλακιδίων terrazzo, μαρμάρου, γρανίτη 
και σχιστόλιθου 

    43.33.21.01 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο 

    43.33.21.02 Εργασίες κατασκευής μωσαϊκού, παρασκευαζόμενου επιτόπου 

    43.33.21.03 Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους 

   43.33.29  
Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων 
καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) π.δ.κ.α. 

    43.33.29.01 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια 

    43.33.29.02 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα 

    43.33.29.03 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων 

 43.34    Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 
  43.34.1   Εργασίες χρωματισμών 

   43.34.10  Εργασίες χρωματισμών 
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  43.34.2   Υαλοτεχνικές εργασίες 

   43.34.20  Υαλοτεχνικές εργασίες 

    43.34.20.01 Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί, καθρεπτών τοίχου κλπ 

    43.34.20.02 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες 

 43.39    
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώμα-
τος 

  43.39.1   Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

   43.39.11  Εργασίες κατασκευών διακόσμησης 

    43.39.11.01 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο ή χάλυβα 

    43.39.11.02 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων 

    43.39.11.03 
Εργασίες εγκατάστασης τυποποιημένων ή επί παραγγελία κατασκευασμένων στοι-
χείων από λαμαρίνα 

   43.39.19  
Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και τελειώματος 
π.δ.κ.α. 

43.9     Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
 43.91    Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 
  43.91.1   Εργασίες κατασκευής στεγών 

   43.91.11  Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών 

   43.91.19  Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών 

 43.99    
Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
π.δ.κ.α. 

  43.99.1   Εργασίες στεγάνωσης 

   43.99.10  Εργασίες στεγάνωσης 

    43.99.10.01 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες 

    43.99.10.02 
Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων 
κατασκευών 

  43.99.2   Εργασίες ικριωμάτων 

   43.99.20  Εργασίες ικριωμάτων 

    43.99.20.01 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας 

  43.99.3   Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων 

   43.99.30  Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων 

  43.99.4   Εργασίες σκυροδέματος 

   43.99.40  Εργασίες σκυροδέματος 

    43.99.40.01 Εργασίες κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυμένου σκυροδέματος 

    43.99.40.02 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων 

    43.99.40.03 Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα 

    43.99.40.04 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος 

  43.99.5   Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών 

   43.99.50  Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών 

    43.99.50.01 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων 

    43.99.50.02 
Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων για κατασκευές άλλες από 
κτίρια 

    43.99.50.03 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια 

    43.99.50.04 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια 

  43.99.6   Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 

   43.99.60  Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 

  43.99.7   
Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κα-
τασκευών 

   43.99.70  Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 

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

   43.99.90  Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 

    43.99.90.01 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 

    43.99.90.02 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 

    43.99.90.03 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) 
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    43.99.90.04 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων 

    43.99.90.05 Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών) 

    43.99.90.06 Εργασίες μετακίνησης κτιρίων 

    43.99.90.07 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 

 
 
 
ΙΒ     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
68     Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

68.1     Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 
 68.10    Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 
  68.10.1   Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

   68.10.11  Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών 

   68.10.12  Αγοραπωλησία ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης 

   68.10.13  
Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοι-
κιών 

   68.10.14  
Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέ-
τοιων κτιρίων 

   68.10.15  
Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορί-
ζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών 

68.2     
Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων 

 68.20    
Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινή-
των 

  68.20.1   
Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων 

   68.20.11  
Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, 
που προορίζονται για κατοικία 

    68.20.11.01 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση 

    68.20.11.02 Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας 

    68.20.11.03 
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς πα-
ροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών 

    68.20.11.04 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση 

   68.20.12  
Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, 
που δεν προορίζονται για κατοικία 

    68.20.12.01 
Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν 
προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 

    68.20.12.02 
Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν 
προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 

    68.20.12.03 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση 

    68.20.12.04 Υπηρεσίες ενοικίασης βιομηχανοστάσιου 

    68.20.12.05 Υπηρεσίες μίσθωσης ασκεπούς χώρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων 

    68.20.12.06 Υπηρεσίες παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων (γήπεδα γκολφ, τένις κλπ) 

68.3     
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης 

 68.31    Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 

  68.31.1   
Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης 

   68.31.11  
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοι-
κιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής 
μίσθωσης 

   68.31.12  
Υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής 
ή βάσει σύμβασης 

   68.31.13  
Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προο-
ρίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβα-
σης 
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   68.31.14  
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συνα-
φών οικοπέδων βάσει αμοιβής ή σύμβασης 

   68.31.15  
Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν 
προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης 

   68.31.16  Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

 68.32    
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμ-
βασης 

  68.32.1   Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

   68.32.11  
Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός 
από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης 

    68.32.11.01 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών 

    68.32.11.02 Υπηρεσίες είσπραξης μισθωμάτων οικιών 

    68.32.11.03 Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών 

   68.32.12  
Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοι-
βής ή βάσει σύμβασης 

   68.32.13  
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

    68.32.13.01 Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα 

 
 
 
 
 
72     Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

72.1     
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστή-
μες και τη μηχανική 

 72.11    Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

  72.11.1   
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία 
για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές 

   72.11.11  
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγεί-
ας 

   72.11.12  
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και 
βιομηχανική βιοτεχνολογία 

   72.11.13  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία

  72.11.2   Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία 

   72.11.20  Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία 

 72.19    
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστή-
μες και τη μηχανική 

  72.19.1   
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές 
επιστήμες 

   72.19.11  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά 

   72.19.12  
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογι-
στών και πληροφοριών 

   72.19.13  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες 

    72.19.13.01 Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου 

   72.19.14  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία 

    72.19.14.01 
Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστη-
μάτων 

    72.19.14.02 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία 

    72.19.14.03 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων 

   72.19.15  
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις 
επιστήμες περιβάλλοντος 

    72.19.15.01 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 

   72.19.16  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες 

    72.19.16.01 Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία 
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   72.19.19  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες 

    72.19.19.01 
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεω-
γραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ) 

    72.19.19.02 Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία 

    72.19.19.03 Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία 

  72.19.2   
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και 
την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας 

   72.19.21  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία 

   72.19.29  
Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την 
τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας 

    72.19.29.01 
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων 
(interactive multimedia) 

    72.19.29.02 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία 

    72.19.29.03 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική 

    72.19.29.04 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 

    72.19.29.05 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων 

    72.19.29.06 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού 

    72.19.29.07 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών 

    72.19.29.08 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών 

    72.19.29.09 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες 

  72.19.3   
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επι-
στήμες 

   72.19.30  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες 

  72.19.4   
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές 
επιστήμες 

   72.19.40  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες 

    72.19.40.01 Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία 

    72.19.40.02 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία 

    72.19.40.03 Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία 

  72.19.5   
Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επι-
στήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας 

   72.19.50  
Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και 
τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας 

 
 
 
 
ΙΣΤ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
85     Εκπαίδευση 

85.1     Προσχολική εκπαίδευση 
 85.10    Προσχολική εκπαίδευση 
  85.10.1   Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 

   85.10.10  Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 

85.2     Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
 85.20    Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
  85.20.1   Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

   85.20.11  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

   85.20.12  Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

85.3     Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
 85.31    Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
  85.31.1   Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

   85.31.11  
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης 
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   85.31.12  Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

   85.31.13  
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης 

   85.31.14  Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 85.32    Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

  85.32.1   
Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης 

   85.32.11  
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

   85.32.12  
Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

   85.32.13  
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

   85.32.14  
Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

85.4     Ανώτερη εκπαίδευση 
 85.41    Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 
  85.41.1   Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

   85.41.11  
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενι-
κής εκπαίδευσης 

   85.41.12  Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 

   85.41.13  
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τε-
χνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

   85.41.14  
Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης 

 85.42    Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
  85.42.1   Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

   85.42.11  
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης 

   85.42.12  Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

   85.42.13  
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης 

   85.42.14  Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

   85.42.15  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

   85.42.16  Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

85.5     Άλλη εκπαίδευση 
 85.51    Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 
  85.51.1   Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης 

   85.51.10  Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης 

    85.51.10.01 Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές) 

    85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ 

    85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων 

    85.51.10.04 Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων 

    85.51.10.05 Υπηρεσίες κυνοτροφείων 

    85.51.10.06 Υπηρεσίες προπονητή αθλητών 

    85.51.10.07 Υπηρεσίες σχολής αθλημάτων 

    85.51.10.08 Υπηρεσίες σχολής ιππασίας 

    85.51.10.09 
Υπηρεσίες σχολών πάλης, πυγμαχίας και παρόμοιων αθλημάτων (καράτε, τζούντο, 
τάε κβον ντο, άλλων πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας) 

 85.52    Πολιτιστική εκπαίδευση 
  85.52.1   Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης 

   85.52.11  Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού 

    85.52.11.01 Υπηρεσίες σχολών χορού 

    85.52.11.02 Υπηρεσίες καθηγητή χορού 

   85.52.12  Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής 

    85.52.12.01 Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής 
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    85.52.12.02 Υπηρεσίες ωδείου 

   85.52.13  Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών 

    85.52.13.01 Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής 

   85.52.19  Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης 

 85.53    Δραστηριότητες σχολών οδηγών 

  85.53.1   
Υπηρεσίες σχολών οδηγών, σχολών πιλότων αεροσκαφών και 
σχολών ιστιοπλοΐας 

   85.53.11  Υπηρεσίες σχολών οδηγών αυτοκινήτων 

   85.53.12  Υπηρεσίες σχολών οδηγών (πιλότων) αεροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας 

    85.53.12.01 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στην οδήγηση ταχύπλοων σκαφών 

    85.53.12.02 Υπηρεσίες σχολών πιλότων αεροσκαφών 

 85.59    Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 
  85.59.1   Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 

   85.59.11  Υπηρεσίες σχολών γλωσσών 

    85.59.11.01 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 

    85.59.11.02 Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών 

   85.59.12  Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) 

   85.59.13  Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 

    85.59.13.01 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 

    85.59.13.02 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών 

    85.59.13.03 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης 

    85.59.13.04 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης 

    85.59.13.05 Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώματος εμπορικού ναυτικού 

   85.59.19  Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 

    85.59.19.01 Υπηρεσίες δασκάλου 

    85.59.19.02 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

    85.59.19.03 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού 

    85.59.19.04 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία 

    85.59.19.05 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 

    85.59.19.06 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 

    85.59.19.07 Υπηρεσίες καθηγητή 

    85.59.19.08 Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 

    85.59.19.09 Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης 

    85.59.19.10 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων 

    85.59.19.11 Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) 

85.6     Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 
 85.60    Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 
  85.60.1   Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση 

   85.60.10  Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση 

    85.60.10.01 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου 

    85.60.10.02 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

    85.60.10.03 Υπηρεσίες σχολικού γραμματέα ή σχολικού τροχονόμου 

 




