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Ομάδα 9η: Βιομηχανικζσ δραςτηριότητεσ και ςυναφείσ εγκαταςτάςεισ 
 

Βιομηχανία τροφίμων, ποτών:  
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2,61% 

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 
1. Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ πατατϊν 
2. Παραγωγι χυμϊν φροφτων και λαχανικϊν 
3. Παραςκευι ηαχαρωδϊν προϊόντων από φροφτα και 

λαχανικά. 
4. Κακαριςμόσ, επεξεργαςία και τυποποίθςθ ςταφίδασ 
5. Παραςκευι διατθρουμζνων φροφτων και λαχανικϊν κ.ά.. 

υμπεριλαμβάνονται οι εργαςίεσ απεντόμωςθσ. 
6. Επεξεργαςία τομάτασ 
7. Ελαιοτριβεία 
8. Παραγωγι: α) εξευγενιςμζνων ελαίων και λιπϊν, β) 

μαργαρίνθσ και παρόμοιων βρϊςιμων λιπϊν 
9. Παραγωγι άλλων μθ επεξεργαςμζνων ελαίων και λιπϊν 

(ςυμπεριλαμβάνεται θ παραγωγι πυρθνζλαιου) 
10. Ξιρανςθ ελαιοφχων ςπόρων, λοιπϊν γεωργικϊν προϊόντων 

και φυτικισ βιομάηασ 
11. Επεξεργαςία γάλακτοσ προσ παραγωγι γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων πλθν τυριϊν 
12. Συροκόμθςθ γάλακτοσ 
13. Παραγωγι προϊόντων αλευρομφλων 
14. Παραγωγι αμφλων και προϊόντων αμφλου 
15. Παραγωγι γλυκόηθσ, ςιροπιοφ γλυκόηθσ, μαλτόηθσ, 

γλουτζνθσ 
16. Παραγωγι παραςκευαςτϊν ηωοτροφϊν για ηϊα που 

εκτρζφονται ςε αγροκτιματα 
17. Παραγωγι: α) ιχκυοτροφϊν και β) παραςκευαςμάτων 

ηωοτροφϊν για ηϊα ςυντροφιάσ 
18. Αρτοποιία και παραγωγι νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ 
19. Παραγωγι παξιμαδιϊν, φρυγανιϊν και μπιςκότων. 

Παραγωγι διατθροφμενων ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ. 
20. Παραγωγι κακάο, ςοκολάτασ και ηαχαρωτϊν 
21. Παραγωγι μακαρονιϊν, λαηανιϊν, κουςκοφσ και 

παρόμοιων αλευρωδϊν προϊόντων. 
22. Επεξεργαςία τςαγιοφ και καφζ 
23. Παραγωγι αρτυμάτων και καρυκευμάτων 
24. Παραγωγι ομογενοποιθμζνων παραςκευαςμάτων 

διατροφισ και διαιτθτικϊν τροφϊν 
25. Παραγωγι άλλων ειδϊν διατροφισ κ.ά. 

Ποτοποιία 
1. Παραγωγι κραςιοφ, μθλίτθ και κραςιϊν από άλλα φροφτα 

2. Παραγωγι άλλων μθ αποςταγμζνων ποτϊν που υφίςτανται 
ηφμωςθ 

3. Ζυκοποιία 
4. Παραγωγι βφνθσ 
5. Παραγωγι αναψυκτικϊν 
6. Παραγωγι πάγου για βιομθχανικι χριςθ 

 

Παραγωγή κλωςτοχφαντουργικών υλών, ειδών 
ενδυμαςίασ, δζρματοσ και δερμάτινων ειδών: 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,52% 

Παραγωγή κλωςτοχφαντουργικών υλών και 
προϊόντων  
1. Εκκοκκιςτιρια βάμβακοσ χωρίσ ςπορελαιουργείο 
2. Προπαραςκευι και νθματοποίθςθ υφαντικϊν ινϊν 

(ςυμπεριλαμβάνεται ςυςτροφι και προπαραςκευι 
μεταξιοφ) 

3. Καταςκευι ραφοκλωςτϊν 
4. Υφανςθ φυτικϊν, ηωικϊν και ςυνκετικϊν νθμάτων 
5. Σελειοποίθςθ (φινίριςμα) υφαντουργικϊν προϊόντων 
6. Καταςκευι ετοίμων κλωςτοχφαντουργικϊν ειδϊν, εκτόσ 

από ενδφματα 
7. Καταςκευι κιλιμιϊν 
8. Καταςκευι χονδρϊν και λεπτϊν ςχοινιϊν, ςπάγκων και 

διχτυϊν 
9. Καταςκευι υφαςμάτων και προϊόντων από υφάςματα, 

εκτόσ από τα ενδφματα 
10. Καταςκευι άλλων υφαντουργικϊν προϊόντων π.δ.κ.α. 

Καταςκευή ειδών ζνδυςησ 
1. Καταςκευι ειδϊν καλτςοποιίασ απλισ πλζξθσ ι πλζξθσ 

κροςζ 
2. Καταςκευι άλλων πλεκτϊν ειδϊν και ειδϊν πλζξθσ κροςζ 
3. Καταςκευι εςωροφχων 
4. Καταςκευι εξωτερικϊν ενδυμάτων, ενδυμάτων εργαςίασ 

άλλων ενδυμάτων και ςυναφϊν εξαρτθμάτων ζνδυςθσ κ.α. 
5. Καταςκευι δερμάτινων ενδυμάτων 

Βιομηχανία Δζρματοσ και Δερμάτινων Ειδών 
1. Αποκικεσ ακατζργαςτων δεράτων γουναρικϊν. Ψυγεία 

ςυντιρθςθσ δερμάτων και γουναρικϊν 
2. Καταςκευι ειδϊν ταξιδιοφ (αποςκευϊν), τςαντϊν και 

παρόμοιων ειδϊν, ειδϊν ςελοποιίασ και ςαγματοποιίασ 
3. Καταςκευι υποδθμάτων 

Βιομηχανία Ξφλου και καταςκευή Προϊόντων από 
Ξφλο και Φελλό 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,09% 
1. Πριόνιςμα και πλάνιςμα ξφλου 
2. Εμποτιςμόσ ι χθμικι κατεργαςία ξφλου με ςυντθρθτικά ι 

άλλεσ ουςίεσ 
3. Παραγωγι ξφλινων πεταςμάτων (λεπιδόπλακεσ, 

μοριοςανίδεσ, ινοςανίδεσ) 
4. Καταςκευι ξυλουργικϊν προϊόντων για τθν οικοδομικι 

δραςτθριότθτα 
5. Καταςκευι ξφλινων εμπορευματοκιβωτίων 
6. Καταςκευι άλλων προϊόντων από ξφλο, καταςκευι ειδϊν 

από φελλό και ειδϊν καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ 

 

Χαρτοποιία και Καταςκευή Χάρτινων Προϊόντων 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,13% 
1. Καταςκευι κυματοειδοφσ χαρτιοφ και χαρτονιοφ και 

εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι 
2. Καταςκευι ειδϊν οικιακισ χριςθσ και ειδϊν υγιεινισ από 

χαρτί 
3. Καταςκευι ειδϊν χαρτοπωλείου (χαρτικϊν) 
4. Καταςκευι άλλων ειδϊν από χαρτί και χαρτόνι 

 

Εκτυπώςεισ και Αναπαραγωγή 
Προεγγεγραμμζνων Μζςων 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,18% 
1. Εκτφπωςθ εφθμερίδων 
2. Εκτφπωςθ βιβλίων, περιοδικϊν και λοιπζσ εκτυπωτικζσ 

δραςτθριότθτεσ κ.ά. 
3. Βιβλιοδεςία και φινίριςμα 
4. Άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τθν εκτφπωςθ και 

δραςτθριότθτεσ προεκτφπωςθσ 

 

Παραγωγή Μεταλλικών Προϊόντων 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,62% 
1. Καταςκευι μεταλλικϊν ςκελετϊν και μερϊν μεταλλικϊν 

ςκελετϊν 
2. Καταςκευι μεταλλικϊν κουφωμάτων 
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3. Καταςκευι μεταλλικϊν ντεπόηιτων, δεξαμενϊν και δοχείων  
4. Καταςκευι ςωμάτων και λεβιτων κεντρικισ κζρμανςθσ 
5. Καταςκευι ατμογεννθτριϊν, με εξαίρεςθ τουσ λζβθτεσ 

ηεςτοφ νεροφ για τθν κεντρικι κζρμανςθ  
6. φυρθλάτθςθ, κοίλανςθ, ανιςόπαχθ τφπωςθ και 

μορφοποίθςθ μετάλλων κ.ά. με ζλαςθ. Δεν περιλαμβάνεται 
θ κονιομεταλλουργία 

7. Γενικζσ μθχανολογικζσ εργαςίεσ κ.α. 
8. Καταςκευι: -Ειδϊν μαχαιροποιίασ -Εργαλείων -Κλειδαριϊν 

και μεντεςζδων -Χαλφβδινων βαρελιϊν και παρόμοιων 
δοχείων -Ελαφρϊν μεταλλικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ -Ειδϊν 
από ςφρμα -υνδετιρων εν γζνει και προϊόντων 
κοχλιομθχανϊν -Άλλων μεταλλικϊν προϊόντων κ.ά. 

 

Παραγωγή άλλων μη Μεταλλικών Ορυκτών 
Προϊόντων  
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,42% 
1. Παραγωγι, μορφοποίθςθ και κατεργαςία γυαλιοφ 

(επίπεδου και κοίλου) 
2. Καταςκευι ινϊν γυαλιοφ. Καταςκευι και κατεργαςία 

άλλων ειδϊν γυαλιοφ, περιλαμβανομζνου του γυαλιοφ για 
τεχνικζσ χριςεισ 

3. Καταςκευι: -Κεραμικϊν ειδϊν οικιακισ χριςθσ και 
κεραμικϊν διακοςμθτικϊν ειδϊν. -Κεραμικϊν ειδϊν 
υγιεινισ -Πυρίμαχων κεραμικϊν προϊόντων - Κεραμικϊν 
πλακιδίων και κυβολίκων -Σοφβλων, πλακιδίων και λοιπϊν 
δομικϊν προϊόντων από οπτι γθ -Άλλων κεραμικϊν 
προϊόντων για τεχνικζσ χριςεισ  

4. Καταςκευι : -Κεραμικϊν μονωτϊν και κεραμικϊν 
μονωτικϊν εξαρτθμάτων -Άλλων προϊόντων κεραμικισ 

 

Καταςκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιςτών και 
Ηλεκτρολογικοφ Εξοπλιςμοφ  
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,40% 
1. Καταςκευι θλεκτρικϊν και μθ θλεκτρικϊν οικιακϊν 

ςυςκευϊν 
2. Καταςκευι θλεκτρικϊν ςυςςωρευτϊν, πρωτογενϊν 

θλεκτρικϊν ςτοιχείων και πρωτογενϊν θλεκτρικϊν 
ςυςτοιχιϊν 

3. Καταςκευι : -Μθχανϊν γραφείου - λεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ -
Ηλεκτροκινθτιρων, θλεκτρογεννθτριϊν και θλεκτρικϊν 
μεταςχθματιςτϊν - υςκευϊν διανομισ και ελζγχου 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ -Φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ και 

θλεκτρικϊν λαμπτιρων - Ηλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ για 
κινθτιρεσ και οχιματα κ.ά. - Λοιποφ θλεκτρικοφ 
εξοπλιςμοφ κ.ά. -Σθλεοπτικϊν και ραδιοφωνικϊν δεκτϊν, 
ςυςκευϊν εγγραφισ ι αναπαραγωγισ ιχου ι εικόνασ, 
κακϊσ και των ςυναφϊν μερϊν και εξαρτθμάτων 

4. Καταςκευι: - Ηλεκτρονικϊν λυχνιϊν και λοιπϊν 
θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων. - Σθλεοπτικϊν και 
ραδιοφωνικϊν πομπϊν και ςυςκευϊν ενςφρματθσ 
τθλεφωνίασ και ενςφρματθσ τθλεγραφίασ  

5. Καταςκευι ιατροχειρουργικοφ εξοπλιςμοφ και 
ορκοπεδικϊν οργάνων  

6. Καταςκευι: - Οργάνων και ςυςκευϊν μζτρθςθσ, 
επαλικευςθσ, δοκιμϊν, πλοιγθςθσ και άλλων χριςεων, με 
εξαίρεςθ τον εξοπλιςμό ελζγχου των βιομθχανικϊν 
μεκόδων παραγωγισ - Εξοπλιςμοφ ελζγχου των 
βιομθχανικϊν μεκόδων παραγωγισ - Οπτικϊν οργάνων και 
φωτογραφικοφ εξοπλιςμοφ 

 

Καταςκευή Εξοπλιςμοφ Μεταφορών  
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,11% 
1. Καταςκευι: - Κινθτιρων αεροςκαφϊν, πλοίων, 

μθχανοκίνθτων οχθμάτων και αυτοκινοφμενων 
εργοταξιακϊν μθχανθμάτων - Πλαιςίων εξοπλιςμζνων με 
κινθτιρεσ 

2. Καταςκευι: - Αμαξωμάτων για αυτοκινοφμενα, 
ρυμουλκοφμενα και θμιρυμουλκοφμενα οχιματα και 
εργοταξιακά μθχανιματα- Μερϊν και εξαρτθμάτων για 
αυτοκίνθτα οχιματα και κSYατά κινθτιρεσ 

3. Καταςκευι και επιςκευι τμθμάτων πλοίων και ςκαφϊν 
4. Καταςκευι ςιδθροδρομικϊν αμαξϊν και τροχαίου υλικοφ, 

και ειδικότερα: - Καταςκευι θλεκτροκίνθτων και 
ντιηελοκίνθτων ςιδθροδρομικϊν και τροχιοδρομικϊν 
μθχανϊν ζλξθσ - Καταςκευι αυτοκινοφμενων 
ςιδθροδρομικϊν ι τροχιοδρομικϊν αμαξϊν, κακϊσ και 
οχθμάτων ςυντιρθςθσ ι βοθκθτικϊν οχθμάτων - 
Καταςκευι ςιδθροδρομικοφ ι τροχιοδρομικοφ τροχαίου 
υλικοφ μθ αυτοκινοφμενου - Καταςκευι ειδικϊν τμθμάτων 
ςιδθροδρομικϊν ι τροχιοδρομικϊν μθχανϊν ζλξθσ, κατά: 
άξονεσ, τροχοί, φρζνα κ.λπ.- Επιςκευι και ςυντιρθςθ 
μθχανϊν και τροχαίου εξοπλιςμοφ ςιδθροδρόμων και 
τροχιοδρόμων 

5. Καταςκευι και επιςκευι: Ανεμοπλάνων και αεροπτζρων, 
πθδαλιουχοφμενων αερόπλοιων και αεροςτάτων - 
Μθχανιςμϊν εκτόξευςθσ αεροςκαφϊν, μθχανιςμϊν 
ανάςχεςθσ κ.λπ. - Εξοπλιςμοφ εδάφουσ για αεροπορικι 

εκπαίδευςθ 
6. υντιρθςθ αεροςκαφϊν και τμθμάτων και εξαρτθμάτων 

αεροςκαφϊν 
7. Καταςκευι μοτοςικλετϊν (ολοκλθρωμζνθ καταςκευι) 
8. υναρμολόγθςθ αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν 
9. Καταςκευι τμθμάτων και εξαρτθμάτων μοτοςικλετϊν 
10. Καταςκευι και ςυναρμολόγθςθ ποδθλάτων 
11. Καταςκευι και ςυναρμολόγθςθ αναπθρικϊν αμαξιδίων 
12. Καταςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν κ.ά. 

 

Άλλεσ μεταποιητικζσ δραςτηριότητεσ 
1. Τπθρεςίεσ αφαλάτωςθσ νεροφ 
2. Καταςκευι και βαφι: - καρεκλϊν και κακιςμάτων - άλλων 

επίπλων για γραφεία και καταςτιματα - άλλων επίπλων 
κουηίνασ - άλλων επίπλων 

3. Καταςκευι ςτρωμάτων 
4. Κοπι νομιςμάτων και μεταλλίων 
5. Καταςκευι: - Κοςμθμάτων και ςυναφϊν ειδϊν κ.ά. - 

Απομιμιςεων κοςμθμάτων 
6. Καταςκευι μουςικϊν οργάνων 
7. Καταςκευι ακλθτικϊν ειδϊν 
8. Καταςκευι παιχνιδιϊν κάκε είδουσ 
9. Καταςκευι ςκουπϊν και βουρτςϊν 
10. τεγνοκακαριςτιρια - Πλυντιρια ταπιτων - Βιομθχανικά 

πλυντιρια ιματιςμοφ, λευκϊν ειδϊν και ςυναφϊν ειδϊν. 

 


