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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
Πολυετείς καλλιέργειες
Πολλαπλασιασμός των φυτών
Ζωική παραγωγή
Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη
συγκομιδή
Δασοκομία και υλοτομία
Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες
Υλοτομία
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
Εξόρυξη λιθάνθρακα
Εξόρυξη λιγνίτη
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
Άντληση αργού πετρελαίου
Άντληση φυσικού αερίου
Εξόρυξη μεταλλευμάτων
Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
Λοιπά ορυχεία και λατομεία
Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου
Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α.
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών),
τσαντών, ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας, κατεργασία και βαφή
γουναρικών
Κατασκευή υποδημάτων
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)
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Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων,
πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών
τυπογραφίας και μαστιχών
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και
στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων
Παραγωγή συνθετικών ινών
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών
σκευασμάτων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί
Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου
Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή
και συναφών εξαρτημάτων
Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα
Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Χύτευση μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με
έλαση, κονιομεταλλουργία
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων, μεταλλοτεχνία
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και
θεραπευτικής χρήσης
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών
μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος
Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
Κατασκευή οικιακών συσκευών
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Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Παραγωγή φυσικού αερίου, διανομή αέριων καυσίμων με αγωγούς
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Επεξεργασία λυμάτων
Επεξεργασία λυμάτων
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
Συλλογή αποβλήτων
Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
Ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Έργα πολιτικού μηχανικού
Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου
Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών
εγκαταστάσεων
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
Μεταφορές μέσω αγωγών
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
Αποθήκευση
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Φωτογραφικές δραστηριότητες
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Νοσοκομειακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων
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