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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1) ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
•

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων, γνωστή ως NACE
αναθ. 1, καταρτίστηκε το 1990 για την εναρµόνιση των οικονοµικών στατιστικών. Η
παρούσα πρόταση κανονισµού περιέχει µια αναθεωρηµένη έκδοση της NACE, στην
οποία έχουν ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη της οικονοµίας τα τελευταία 15 έτη και η
εκτεταµένη αναθεώρηση άλλων διεθνών ονοµατολογιών δραστηριοτήτων.
•

Γενικό πλαίσιο

Η NACE αναθ. 1 υπέστη ορισµένες ελάχιστες τροποποιήσεις από την έγκρισή της το
1990. Η παρούσα αναθεώρηση οφείλεται στις µεγάλες αλλαγές της οικονοµίας από το
1990 καθώς και στη µείζονα αναθεώρηση των διεθνών ονοµατολογιών
δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, η προτεινόµενη NACE αναθ. 2 ανταποκρίνεται
καλύτερα στην οικονοµική πραγµατικότητα και επιτρέπει περισσότερες συγκρίσεις µε
τις άλλες διεθνείς ονοµατολογίες.
•

Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου για τη στατιστική ονοµατολογία
των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα: θέσπισε τη NACE αναθ. 1.
•

Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης

Άνευ αντικειµένου.
2) ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
•

∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τοµείς που εστιάστηκαν και γενική κατατοµή όσων
απάντησαν
Από το 2002 πραγµατοποιήθηκαν αρκετές διαβουλεύσεις µε τις εθνικές στατιστικές
υπηρεσίες καθώς και µε τις ευρωπαϊκές επιχειρηµατικές και εµπορικές οργανώσεις,
µε αντικείµενο τη διαµόρφωση προτάσεων και τροποποιήσεων για τη NACE αναθ. 1.
Σύνοψη απαντήσεων και του τρόπου που λήφθηκαν υπόψη
Όλες οι προτάσεις (άνω των 2000) εξετάστηκαν και αποτέλεσαν αντικείµενο
ανάλυσης από οµάδες τεχνικών εµπειρογνωµόνων.
•

Συλλογή και χρήση εµπειρογνωµοσύνης

∆εν υπήρξε ανάγκη εξωτερικής εµπειρογνωµοσύνης.
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•

Αξιολόγηση του αντικτύπου

Η πρώτη επιλογή ήταν να αναθεωρηθεί η NACE µε βάση τις ακόλουθες αρχές:
αποτύπωση της οικονοµικής πραγµατικότητας, συγκρισιµότητα µε άλλες διεθνείς
ονοµατολογίες και συνέχεια µε την προηγούµενη ονοµατολογία.
Η µόνη άλλη εναλλακτική επιλογή ήταν να τροποποιηθεί η ονοµατολογία. Μια
τέτοια τροποποίηση δεν θα επέτρεπε τη συγκρισιµότητα των στατιστικών µε άλλες
οικονοµίες και οι στατιστικές πληροφορίες δεν θα ήταν κατάλληλες για τις
υπάρχουσες ανάγκες.
3) ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
•

Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης

Θέσπιση της αναθεωρηµένης ονοµατολογίας οικονοµικών δραστηριοτήτων και
διατάξεων για την εφαρµογή της στις τρέχουσες στατιστικές έρευνες.
•

Νοµική βάση

Άρθρο 285 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.
•

Αρχή της επικουρικότητας

Η πρόταση υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Κατά
συνέπεια, η αρχή της επικουρικότητας δεν εφαρµόζεται.
•

Αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους.
Η πρόταση κανονισµού περιλαµβάνει µια διάταξη που επιτρέπει στα κράτη µέλη να
καταρτίσουν τη δική τους στατιστική ονοµατολογία σε συµφωνία µε τη NACE,
εξασφαλίζοντας έτσι την αντιστοιχία της πρώτης µε τη συγκεκριµένη εθνική
οικονοµία τους.
Με την παρούσα πρόταση επιτυγχάνεται η ισορροπία µεταξύ των λεπτοµερειακών
στοιχείων που ζητούν οι κύριοι χρήστες και του φόρτου εργασίας που έχουν να
αντιµετωπίσουν οι στατιστικές υπηρεσίες.
•

Επιλογή νοµικών µέσων

Προτεινόµενα νοµικά µέσα: κανονισµός.
Άλλα νοµικά µέσα δεν θα ήταν κατάλληλα για τον εξής λόγο:
Η πρόταση κανονισµού τροποποιεί άλλους κανονισµούς.
4) ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισµό.
5) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•

Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος

Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης στο άρθρο 4 παράγραφος 5.
•

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος

Η προτεινόµενη πράξη αφορά θέµα του ΕΟΧ και πρέπει κατά συνέπεια να καλύπτει
και τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
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για τη θέσπιση της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων
NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90
του Συµβουλίου και ορισµένων κανονισµών των ΕΚ σχετικά µε ειδικούς στατιστικούς
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(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος
1,
την πρόταση της Επιτροπής1,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990,
θέσπισε τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην
Κοινότητα2 (στο εξής αναφέρεται ως «NACE αναθ. 1»).

(2)

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη η τεχνολογική ανάπτυξη και οι διαρθρωτικές
αλλαγές στην οικονοµία, πρέπει να καταρτιστεί µια ενηµερωµένη ονοµατολογία, που
θα ονοµάζεται NACE αναθεώρηση 2 (στο εξής αποκαλούµενη «NACE αναθ. 2»).

(3)

Μια ενηµερωµένη ονοµατολογία, όπως η NACE αναθ. 2, έχει νευραλγική σηµασία
για τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής να µεταρρυθµίσει τις κοινοτικές
στατιστικές· η ονοµατολογία αυτή προσδοκάται ότι, µε τη βοήθεια περισσότερο
συγκρίσιµων και καταλληλότερων στοιχειών, θα βελτιώσει την οικονοµική
διακυβέρνηση στο επίπεδο της ΕΚ και των κρατών µελών.

1

ΕΕ C , , σ. .
ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον
κανονισµό (EΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της
31.10.2003, σ. 1.)
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(4)

Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί την εφαρµογή στατιστικών προτύπων
για τη συλλογή, τη διαβίβαση και τη δηµοσίευση των εθνικών και των κοινοτικών
στατιστικών, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι
κυβερνήσεις και οι λοιποί οικονοµικοί φορείς της ενιαίας αγοράς να διαθέτουν
αξιόπιστα και συγκρίσιµα στατιστικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, οι διάφορες
κατηγορίες της ονοµατολογίας δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει
να ερµηνεύονται οµοιόµορφα σε όλα τα κράτη µέλη.

(5)

Η παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιµων στατιστικών είναι απαραίτητη για τις
επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να µπορούν να αξιολογούν την ανταγωνιστικότητά
τους, και έχει ιδιαίτερη χρησιµότητα για τα κοινοτικά όργανα, προκειµένου αυτά να
προλαµβάνουν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.

(6)

Η ίδια η θέσπιση της αναθεωρηµένης κοινής στατιστικής ονοµατολογίας των
οικονοµικών δραστηριοτήτων δεν επιβάλλει στα κράτη µέλη να συλλέγουν, να
δηµοσιεύουν ή να παρέχουν στοιχεία. Μόνον εάν τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν
ονοµατολογίες δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την κοινοτική ονοµατολογία είναι
δυνατόν να παρέχουν ολοκληρωµένες πληροφορίες µε την αξιοπιστία, την ταχύτητα,
την ευελιξία και το βαθµό λεπτοµέρειας που απαιτούνται για τη διαχείριση της
εσωτερικής αγοράς.

(7)

Προκειµένου τα κράτη µέλη να είναι σε θέση να καλύψουν τις εθνικές τους ανάγκες,
πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να προσθέτουν επιπλέον κατηγορίες στις εθνικές
τους ονοµατολογίες, µε βάση τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(8)

Η διεθνής συγκρισιµότητα των οικονοµικών στατιστικών επιβάλλει τα κράτη µέλη και
τα κοινοτικά όργανα να χρησιµοποιούν ονοµατολογίες των οικονοµικών
δραστηριοτήτων που συνδέονται άµεσα µε τη διεθνή πρότυπη βιοµηχανική
ονοµατολογία όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων (ISIC) αναθ. 4, όπως
εγκρίθηκε από τη Στατιστική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών3.

(9)

Η χρήση της ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα
επιβάλλει την αρωγή της Επιτροπής από την επιτροπή στατιστικού προγράµµατος, η
οποία θεσπίστηκε µε την απόφαση 89/382/EΟΚ, Ευρατόµ4 του Συµβουλίου, ιδίως
όσον αφορά την εξέταση των προβληµάτων που ανακύπτουν από την εφαρµογή της
NACE αναθ. 2, την οµαλή µετάβαση από τη NACE αναθ. 1 στη NACE αναθ. 2 καθώς
και την ενσωµάτωση των τροποποιήσεων στη NACE αναθ. 2.

(10)

Τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, ο
οποίος θέσπισε ένα κοινό πλαίσιο για τη δηµιουργία στατιστικών επιχειρηµατικών
µητρώων µε εναρµονισµένους ορισµούς, χαρακτηριστικά, κάλυψη και διαδικασίες
ενηµέρωσης5.

3

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/
ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
ΕΕ L 196 της 5.8.1993, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003,
σ. 1)
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(11)

Η κατάρτιση της αναθεωρηµένης στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών
δραστηριοτήτων συνεπάγεται την τροποποίηση των αναφορών στη NACE αναθ. 1
καθώς και µιας σειράς σχετικών νοµικών πράξεων. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο
να τροποποιηθούν ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 3037/90, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
3924/91 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη
βιοµηχανική παραγωγή6, ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου,
της 20ής ∆εκεµβρίου 1996, για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων7, ο
κανονισµός (EΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί
βραχυπροθέσµων στατιστικών8, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1172/98 του Συµβουλίου,
της 25ης Μαΐου 1998, σχετικά µε τις στατιστικές καταγραφές των οδικών µεταφορών
εµπορευµάτων9, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 530/1999 του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου
1999, για τις διαρθρωτικές στατιστικές σχετικά µε τις αποδοχές και το κόστος
εργασίας10, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων11, ο
κανονισµός (EΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 27ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας12, ο κανονισµός
(EΚ) αριθ. 48/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
∆εκεµβρίου 2003, για την παραγωγή ετήσιων κοινοτικών στατιστικών για τη
βιοµηχανία χάλυβος για τα έτη αναφοράς 2003-200913, ο κανονισµός (EΚ) αριθ.
808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου
2004, σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας14, και ο
κανονισµός (EΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε στατιστικές για την
επαγγελµατική κατάρτιση στις επιχειρήσεις15.

(12)

Μια σειρά από κοινοτικές νοµικές πράξεις πρέπει να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τις
ειδικές διαδικασίες που τις διέπουν πριν από τη µετάβαση στη NACE αναθ. 2 και
συγκεκριµένα: ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου
1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της
Κοινότητας16· ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 138/200417 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 5ης ∆εκεµβρίου 2003, για τους οικονοµικούς λογαριασµούς
της γεωργίας στην Κοινότητα και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού

6

ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 1.
ΕΕ L 14 της 17.1.1997, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003,
σ. 1).
ΕΕ L 162 της 5.6.1998, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 1158/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ.
1).
ΕΕ L 163 της 6.6.1998, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 1882/2003.
ΕΕ L 63 της 12.3.1999, σ. 6. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 1882/2003
ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1.
ΕΕ L 69 της 13.3.2003, σ. 1.
ΕΕ L 7 της 13.1.2004, σ. 1.
ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 49.
ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 1.
ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον
κανονισµό (EΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 180 της
18.7.2003, σ. 1).
ΕΕ L 33 της 5.2.2004, σ. 1.
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά µε τις
κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών και
τις άµεσες ξένες επενδύσεις18.
(13)

Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει
να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή19.

(14)

Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΤΜΗΜΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1.

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει την κοινή στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών
δραστηριοτήτων εντός της Κοινότητας, η οποία στο εξής καλείται «NACE αναθ. 2»,
προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνάφεια των στατιστικών µε την οικονοµική
πραγµατικότητα και η συγκρισιµότητα µεταξύ των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών
ονοµατολογιών και κατά συνέπεια µεταξύ των εθνικών, των κοινοτικών και των
διεθνών στατιστικών.

2.

Ο παρών κανονισµός αφορά αποκλειστικά τη χρήση της ονοµατολογίας για
στατιστικούς σκοπούς.
Άρθρο 2
NACE αναθ. 2

1.

18
19
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Η NACE αναθ. 2 περιλαµβάνει:
α)

ένα πρώτο επίπεδο που περιλαµβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από
αλφαβητικό κωδικό (τίτλοι),

β)

ένα δεύτερο επίπεδο που περιλαµβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από
διψήφιο αριθµητικό κωδικό (τµήµατα),

γ)

ένα τρίτο επίπεδο που περιλαµβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από
τριψήφιο αριθµητικό κωδικό (οµάδες),

ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 23.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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δ)
2.

ένα τέταρτο επίπεδο που περιλαµβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από
τετραψήφιο αριθµητικό κωδικό (τάξεις).

Η NACE αναθ. 2 παρατίθεται στο παράρτηµα Ι.
Άρθρο 3
Χρήση της NACE αναθ. 2

Η Επιτροπή χρησιµοποιεί τη NACE αναθ. 2 για όλες τις στατιστικές που ταξινοµούνται ανά
οικονοµική δραστηριότητα.
Άρθρο 4
Εθνικές ονοµατολογίες των οικονοµικών δραστηριοτήτων
1.

Οι στατιστικές των κρατών µελών ανά οικονοµική δραστηριότητα παράγονται µε
βάση τη NACE αναθ. 2 ή την εθνική ονοµατολογία που καταρτίστηκε σύµφωνα µε
αυτή.

2.

Η εθνική ονοµατολογία µπορεί να εισαγάγει πρόσθετες κλάσεις και επίπεδα και να
χρησιµοποιεί διαφορετική κωδικοποίηση. Το καθένα από τα επίπεδα, µε εξαίρεση το
υψηλότερο, αποτελείται είτε από τις ίδιες κλάσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο επίπεδο
στη NACE αναθ. 2 είτε από κλάσεις που αποτελούν την ακριβή ανάλυσή τους.

3.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν προς έγκριση πριν από τη δηµοσίευσή τους στην
Επιτροπή τα σχέδια που καθορίζουν ή τροποποιούν την εθνική τους ονοµατολογία.
Η Επιτροπή ελέγχει τη συµβατότητα των εν λόγω σχεδίων µε την παράγραφο 2
εντός δύο µηνών. Η Επιτροπή διαβιβάζει προς ενηµέρωση στα άλλα κράτη µέλη την
εγκεκριµένη εθνική ονοµατολογία. Οι εθνικές ονοµατολογίες των κρατών µελών
περιλαµβάνουν πίνακα αντιστοιχίας των εθνικών ονοµατολογιών µε τη NACE
αναθ. 2.

4.

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας ορισµένων κλάσεων της NACE αναθ. 2 µε τη δοµή
µιας εθνικής οικονοµίας, η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει σε κράτος µέλος την
άδεια να οµαδοποιήσει κλάσεις της NACE αναθ. 2 σε ένα συγκεκριµένο τοµέα.
Προκειµένου να λάβει µια τέτοια άδεια, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος πρέπει να
παράσχει κάθε αναγκαία πληροφορία στην Επιτροπή, έτσι ώστε αυτή να µπορέσει να
αξιολογήσει το αίτηµά του. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών µηνών.
Ωστόσο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, η άδεια αυτή δεν
µπορεί να επιτρέπει στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος να υποδιαιρέσει τις
οµαδοποιηµένες κλάσεις µε τρόπο διαφορετικό από ό,τι η NACE αναθ. 2.

5.

EL

Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, επανεξετάζει
περιοδικά τις ρυθµίσεις που επιτρέπονται βάσει του παρόντος άρθρου για να
διαπιστώσει αν εξακολουθούν να δικαιολογούνται.
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Άρθρο 5
∆ραστηριότητες της Επιτροπής
1.

2.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάδοση, τη διατήρηση και την προώθηση της NACE
αναθ. 2 µε:
α)

τη σύνταξη, την ενηµέρωση και τη δηµοσίευση επεξηγηµατικών σηµειώσεων
σχετικά µε τη NACE αναθ. 2·

β)

τη χάραξη και τη δηµοσίευση κατευθυντήριων γραµµών για την κατάταξη των
στατιστικών µονάδων σύµφωνα µε τη NACE αναθ. 2·

γ)

τη δηµοσίευση πινάκων αντιστοιχίας µεταξύ της NACE αναθ. 1.1 και της
NACE αναθ. 2·

δ)

τα µέτρα που λαµβάνει για τη βελτίωση της συνεκτικότητας µε άλλες
κοινωνικές και οικονοµικές ονοµατολογίες.

Η Επιτροπή λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της
NACE αναθ. 2.
Άρθρο 6
Μέτρα εφαρµογής

Τα µέτρα για την εφαρµογή και την ενηµέρωση της NACE αναθ. 2 εγκρίνονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7.
Στα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνονται:
α)

EL

τροποποιήσεις της NACE αναθ. 2 οι οποίες:
(i)

έχουν σκοπό να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική και η οικονοµική πρόοδος·

(ii)

αποσκοπούν στην ευθυγράµµιση µε άλλες οικονοµικές και κοινωνικές
ονοµατολογίες·

β)

αποφάσεις που απαιτούνται σε περίπτωση προβληµάτων κατά την εφαρµογή
της NACE αναθ. 2, όπως η κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε
ειδικές τάξεις·

γ)

µέτρα για την οµαλή µετάβαση από τη NACE αναθ. 1.1 στη NACE αναθ. 2,
ιδίως για θέµατα που αφορούν τις διακοπές χρονολογικών σειρών, όπως η
διπλή υποβολή στοιχείων και η εκτίµηση προηγούµενων χρονολογικών
σειρών.
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Άρθρο 7
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράµµατος, που στο
εξής αναφέρεται ως «επιτροπή» και η οποία έχει συσταθεί µε την απόφαση
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ.

2.

Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7
της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω
απόφασης.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται στους τρεις µήνες.
Άρθρο 8
Εφαρµογή της NACE αναθ. 2

1.

Οι στατιστικές µονάδες που αναφέρονται στα επιχειρηµατικά µητρώα, όπως
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93, κατατάσσονται σύµφωνα µε τη
NACE αναθ. 2.

2.

Οι στατιστικές που αναφέρονται σε οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες
εκτελούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και µετά παράγονται από τα κράτη µέλη
µε βάση τη NACE αναθ. 2 ή την εθνική ονοµατολογία που καταρτίστηκε σύµφωνα
µε αυτή δυνάµει του άρθρου 4.

3.

Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται για την παραγωγή των ακόλουθων στατιστικών:
α)

στατιστικές εθνικών λογαριασµών σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ.
2223/96·

β)

γεωργικές στατιστικές σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 138/2004·

γ)

στατιστικές σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών
και τις άµεσες ξένες επενδύσεις σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ.
184/2005.
ΤΜΗΜΑ II: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 για τη στατιστική ονοµατολογία των
οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα
Τα άρθρα 3, 10 και 12 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 3037/90 διαγράφονται.

EL
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Άρθρο 10
Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 περί κοινοτικής έρευνας για τη
βιοµηχανική παραγωγή
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 τροποποιείται ως εξής:
1.

Η φράση «NACE αναθ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο
το κείµενο.

2.

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής:
«1. Το πεδίο που καλύπτει η έρευνα και το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 είναι το
πεδίο των δραστηριοτήτων που απαριθµούνται στους τίτλους Β και Γ της
ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
NACE αναθ. 2.»
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 για τις στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων

Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 τροποποιείται ως εξής:
1.

Η φράση «ΝΑCE αναθ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο
το κείµενο και τα παραρτήµατα, µε εξαίρεση το παράρτηµα 1 τµήµα 10 «Εκθέσεις
και δοκιµαστικές µελέτες», το παράρτηµα 3 τµήµα 5 «Πρώτο έτος αναφοράς» και το
παράρτηµα 3 τµήµα 9 «Εκθέσεις και δοκιµαστικές µελέτες», στα οποία διατηρείται η
αναφορά στη «NACE αναθ. 1».

2.

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής:
«1. Ο παρών κανονισµός καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της αγοράς των τίτλων Β
έως Ι∆ και ΙΣΤ έως ΙΘ της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE αναθ. 2)».

3.

Τα παραρτήµατα τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 12
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 περί βραχυπροθέσµων στατιστικών

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 τροποποιείται ως εξής:
1.

EL

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής:
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«1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται για όλες τις δραστηριότητες της αγοράς των
τίτλων Β έως Ι∆ και ΙΣΤ έως ΙΘ της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE αναθ. 2)».
2.

Στο άρθρο 17, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«ια) το πρώτο έτος βάσης που θα ισχύει για τις χρονολογικές σειρές στη NACE
αναθ. 2
ιβ) για τις χρονολογικές σειρές πριν από το 2009, που θα διαβιβαστούν σύµφωνα µε
τη NACE αναθ. 2, το επίπεδο λεπτοµέρειας, τη µορφή και την πρώτη περίοδο
αναφοράς»

3.

Τα παραρτήµατα του κανονισµού τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 13

Τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1172/98 σχετικά µε τις στατιστικές καταγραφές
των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1172/98 τροποποιείται ως εξής:
Οι φράσεις «NACE αναθ. 1» και «NACE αναθ. 1.1» αντικαθίστανται από τη φράση «NACE
αναθ. 2» σε όλο το κείµενο και τα παραρτήµατα.
Άρθρο 14
Τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 530/1999 για τις διαρθρωτικές στατιστικές
σχετικά µε τις αποδοχές και το κόστος εργασίας
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 530/1999 τροποποιείται ως εξής:
1.

Η φράση «NACE αναθ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο
το κείµενο.

2.

Στο άρθρο 3:
α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής:

«1. Οι στατιστικές καλύπτουν όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες που ορίζονται
στους τίτλους B (Ορυχεία και λατοµεία), Γ (Μεταποίηση), ∆ (Παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού), E (Παροχή νερού· επεξεργασία
λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης), ΣΤ (Κατασκευές),
Ζ (Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και
µοτοσυκλετών), Η (Μεταφορά και αποθήκευση), Θ (∆ραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών εστίασης), Ι (∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και
επικοινωνίας), ΙΑ (Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), ΙΒ
(∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας), ΙΓ (Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές
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δραστηριότητες), Ι∆ (∆ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες), ΙΣΤ
(Εκπαίδευση), ΙΖ (∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική µέριµνα), ΙΗ (Τέχνες, δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας) και
ΙΘ (Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών) της στατιστικής ονοµατολογίας των
οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που στο εξής αναφέρεται
ως «NACE αναθ. 2».»
β)

η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Άρθρο 15

Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2150/2002 τροποποιείται ως εξής:
1.

Οι φράσεις «NACE αναθ. 1» και «NACE αναθ. 1.1» αντικαθίστανται από τη φράση
«NACE αναθ. 2» σε όλο το κείµενο και τα παραρτήµατα.

2.

Το παράρτηµα 1 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα IV του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 16

Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 450/2003 τροποποιείται ως εξής:
1.

Η φράση «NACE αναθ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο
το κείµενο.

2.

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από τα εξής:
«Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται για όλες τις δραστηριότητες που ορίζονται
στους τίτλους Β έως ΙΘ της NACE αναθ. 2.
2. Η ενσωµάτωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στους τίτλους ΙΕ
έως ΙΘ της NACE αναθ. 2 στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού
καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2,
λαµβανοµένων υπόψη των µελετών σκοπιµότητας που ορίζονται στο άρθρο 10.»

3.

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από τα εξής:
«Άρθρο 5 – Συχνότητα και αναδροµικά δεδοµένα
1. Τα στοιχεία για το ∆ΚΕ καταρτίζονται σύµφωνα µε τη NACE αριθ. 2 για το
πρώτο τρίµηνο του 2009 και στη συνέχεια για κάθε τρίµηνο (τα τρίµηνα λήγουν στις
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31 Μαρτίου, στις 30 Ιουνίου, στις 30 Σεπτεµβρίου και στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε
έτους).
2. Θα παρέχονται από τα κράτη µέλη αναδροµικά στοιχεία από το πρώτο τρίµηνο
του 2000 έως το τελευταίο τρίµηνο του 2008. Τα αναδροµικά στοιχεία παρέχονται
για καθένα από τους τίτλους Β έως Ι∆ της NACE αναθ. 2 και για τις κατηγορίες
κόστους εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.»
4.

Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τα εξής:
«3. Τα αναδροµικά δεδοµένα για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5 διαβιβάζονται
στην Επιτροπή (Eurostat) ταυτόχρονα µε το ∆ΚΕ του πρώτου τριµήνου του 2009.»

5.

Το άρθρο 11 στοιχείο α) αντικαθίσταται από τα εξής:
«γ) τη συµπερίληψη των τίτλων ΙΕ έως ΙΘ της NACE αναθ. 2 (άρθρο 3)·»
Άρθρο 17

Τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 48/2004 για την παραγωγή ετήσιων κοινοτικών
στατιστικών για τη βιοµηχανία χάλυβος για τα έτη αναφοράς 2003-2009
Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 48/2004 αντικαθίσταται από τα εξής:
«Ο παρών κανονισµός καλύπτει τα δεδοµένα για τη βιοµηχανία χάλυβα, που ορίζεται ως
οµάδα 24.1 της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE αναθ. 2).»
Άρθρο 18
Τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 808/2004 σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές
για την κοινωνία της πληροφορίας
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 808/2004 τροποποιείται σύµφωνα µε το
παράρτηµα V του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 19
Τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 1552/2005 σχετικά µε στατιστικές για την
επαγγελµατική κατάρτιση στις επιχειρήσεις
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 τροποποιείται ως εξής:

EL

1.

Η φράση «NACE αναθ. 1.1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο
το κείµενο.

2.

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 διαγράφεται.
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3.

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από τα εξής:
«Άρθρο 4 - Πεδίο εφαρµογής των στατιστικών
Οι στατιστικές για την επαγγελµατική κατάρτιση στις επιχειρήσεις αφορούν
τουλάχιστον όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες που καθορίζονται στους τίτλους Β
έως Ι∆ και ΙΗ έως ΙΘ της NACE αναθ. 2.»
ΤΜΗΜΑ 3: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97,
τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων που
αφορούν το ηµερολογιακό έτος 2008 µε βάση τόσο τη NACE αναθ. 1 όσο και τη NACE
αναθ. 2.
Ο κατάλογος των χαρακτηριστικών που διαβιβάζονται µε βάση την ονοµατολογία της NACE
αναθ. 1 και οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την παραγωγή των αποτελεσµάτων αποφασίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
58/97.
Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
1.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.
2.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, ο παρών κανονισµός
εφαρµόζεται στις στατιστικές που παράγονται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1165/98 και στο δείκτη κόστους εργασίας δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
450/2003 από την 1η Ιανουαρίου 2009, όσον αφορά τις στατιστικές που
αναφέρονται στις οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται από την 1η
Ιανουαρίου 2009 και µετά.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.

EL
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Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
NACE αναθ. 2
π.δ.κ.α. : που δεν κατατάσσεται αλλού
Τµήµα

Οµάδα

Τάξη

* µέρος
της
ISIC
αναθ. 4

ΤΙΤΛΟΣ Α – ΓΕΩΡΓΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς
δραστηριότητες
01.1
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.19
01.2

0111
0112
0113
0114
0115
0116
0119

01.29

Πολυετείς καλλιέργειες
Καλλιέργειες σταφυλιών
Καλλιέργειες τροπικών και υποτροπικών φρούτων
Καλλιέργειες εσπεριδοειδών
Καλλιέργειες µηλοειδών και πυρηνόκαρπων
∆ενδρώδεις και θαµνώδεις καλλιέργειες φρούτων και
καρπών µε κέλυφος
Καλλιέργειες ελαιωδών καρπών
Καλλιέργειες φυτών για αφεψήµατα
Καλλιέργειες καρυκευτικών, αρωµατικών,
θεραπευτικών και φαρµακευτικών φυτών
Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.30

Πολλαπλασιασµός των φυτών
Πολλαπλασιασµός των φυτών

0130

01.41
01.42
01.43
01.44
01.45
01.46
01.47
01.49

Ζωική παραγωγή
Εκτροφή γαλακτοκοµικών βοοειδών
Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών
Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών
Εκτροφή καµήλων και καµηλίδων
Εκτροφή αιγοπροβάτων
Εκτροφή χοίρων
Εκτροφή πουλερικών
Εκτροφή άλλων ζώων

0141*
0141*
0142
0143
0144
0145
0146
0149

01.50

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

0150

01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28

01.3

01.4

01.5

EL

Μονοετείς καλλιέργειες
Καλλιέργειες σιτηρών (εκτός ρυζιού), ψυχανθών και
ελαιούχων σπόρων
Καλλιέργειες ρυζιού
Καλλιέργειες λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και
κονδύλων
Καλλιέργειες ζαχαροκάλαµου
Καλλιέργειες καπνού
Καλλιέργειες κλωστικών φυτών
Λοιπές µονοετείς καλλιέργειες
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0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129

EL

01.6

01.63

Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες
και καλλιεργητικές δραστηριότητες µετά τη
συγκοµιδή
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική
παραγωγή
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική
παραγωγή
Καλλιεργητικές δραστηριότητες µετά τη συγκοµιδή

01.64

Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασµού

01.61
01.62

01.7
01.70
02

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς
δραστηριότητες
Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς
δραστηριότητες

0161
0162
0163
0164

0170

∆ασοκοµία και υλοτοµία
02.1
02.10

∆ασοκοµία και άλλες δασοκοµικές δραστηριότητες
∆ασοκοµία και άλλες δασοκοµικές δραστηριότητες

0210

02.20

Υλοτοµία
Υλοτοµία

0220

02.30

Συλλογή άγριων προϊόντων εκτός ξύλου
Συλλογή άγριων προϊόντων εκτός ξύλου

0230

02.40

Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία υπηρεσίες
Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία υπηρεσίες

0240

02.2

02.3

02.4

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
03.1
03.11
03.12

Αλιεία
Θαλάσσια αλιεία
Αλιεία γλυκών υδάτων

0311
0312

03.21
03.22

Υδατοκαλλιέργεια
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

0321
0322

03.2

ΤΙΤΛΟΣ B – ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
05

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
05.1
05.10

Εξόρυξη λιθάνθρακα
Εξόρυξη λιθάνθρακα

0510

05.20

Εξόρυξη λιγνίτη
Εξόρυξη λιγνίτη

0520

05.2

06

EL

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
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06.1
06.10

Άντληση αργού πετρελαίου
Άντληση αργού πετρελαίου

0610

06.20

Άντληση φυσικού αερίου
Άντληση φυσικού αερίου

0620

06.2

07

Εξόρυξη µεταλλικών µεταλλευµάτων
07.1
07.10
07.2
07.21
07.29

08

Εξόρυξη σιδηροµεταλλεύµατος
Εξόρυξη σιδηροµεταλλεύµατος
Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλικών
µεταλλευµάτων
Εξόρυξη µεταλλευµάτων ουρανίου και θορίου
Εξόρυξη λοιπών µη σιδηρούχων µεταλλικών
µεταλλευµάτων

0710

0721
0729

Λοιπά ορυχεία και λατοµεία
08.1
08.11
08.12
08.9
08.91
08.92
08.93
08.99

09

Εξόρυξη λίθων, άµµου και αργίλου
Εξόρυξη διακοσµητικών και οικοδοµικών λίθων,
ασβεστόλιθου, γύψου, κιµωλίας και σχιστόλιθου
Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αµµοχάλικου και
άµµου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης
Ορυχεία και λατοµεία π.δ.κ.α.
Εξόρυξη ορυκτών για τη χηµική βιοµηχανία και τη
βιοµηχανία λιπασµάτων
Εξόρυξη και συσσωµάτωση τύρφης
Εξόρυξη αλατιού
Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες
π.δ.κ.α.

0810*
0810*

0891
0892
0893
0899

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

09.1
09.10
09.9
09.90

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση
πετρελαίου και φυσικού αερίου
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση
πετρελαίου και φυσικού αερίου
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για λοιπές
εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για λοιπές
εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες

0910

0990

ΤΙΤΛΟΣ Γ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10

EL

Παραγωγή τροφίµων
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10.1
10.11
10.12
10.13
10.2
10.20

10.3
10.31
10.32
10.39
10.4
10.41
10.42
10.5

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και
λαχανικών
Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
Παραγωγή χυµών φρούτων και λαχανικών
Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
π.δ.κ.α.
Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
Παραγωγή ελαίων και λιπών
Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων
λιπών

1020

1030*
1030*
1030*

1040*
1040*

Παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων
Λειτουργία γαλακτοκοµείων και τυροκοµία
Παραγωγή παγωτών

1050*
1050*

10.61
10.62

Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων· παραγωγή
αµύλων και προϊόντων αµύλου
Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων
Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου

1061
1062

10.71

Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών
προϊόντων
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

1071*

10.7

10.72
10.73

10.8
10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86
10.89

EL

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών
και µαλακίων
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών
και µαλακίων

1010*
1010*
1010*

10.51
10.52
10.6

10.9

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή
προϊόντων κρέατος
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος
πουλερικών

Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή
διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και
παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
Παραγωγή ζάχαρης
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων
Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών
Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων
διατροφής και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

1071*
1074

1072
1073
1079*
1079*
1075
1079*
1079*

Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών
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10.91
10.92
11

11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07

12

1080*

Ποτοποιία
Απόσταξη, ανακαθαρισµός και ανάµιξη αλκοολούχων
ποτών
Παραγωγή οίνου από σταφύλια
Παραγωγή µηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
Παραγωγή άλλων µη αποσταγµένων ποτών που
υφίστανται ζύµωση
Ζυθοποιία
Παραγωγή βύνης
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή µεταλλικού νερού
και άλλων εµφιαλωµένων νερών

1101
1102*
1102*
1102*
1103*
1103*
1104

Παραγωγή προϊόντων καπνού
12.0
12.00

13

Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή προϊόντων καπνού

1200

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.1
13.10

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών
Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών

1311

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

1312

13.30

Τελείωµα υφαντουργικών προϊόντων
Τελείωµα υφαντουργικών προϊόντων

1313

13.2

13.3

13.4
13.41
13.42
13.43
13.44
13.45
13.46
13.49

EL

1080*

Ποτοποιία
11.0

14

Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που
εκτρέφονται σε αγροκτήµατα
Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα
συντροφιάς

Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών ειδών
Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων
πλέξης κροσέ
Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών,
εκτός από ενδύµατα
Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών
Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων
και διχτυών
Κατασκευή µη υφασµένων ειδών και προϊόντων από
µη υφασµένα είδη, εκτός από τα ενδύµατα
Παραγωγή άλλων τεχνικών και βιοµηχανικών
κλωστοϋφαντουργικών ειδών
Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

1321
1322
1323
1324
1329*
1329*
1329*

Κατασκευή ειδών ενδυµασίας
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14.1
14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.2
14.20
14.3
14.31
14.39
15

Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ
Κατασκευή ενδυµάτων καλτσοποιίας απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ
Κατασκευή άλλων ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ

1410*
1410*
1410*
1410*
1410*

1420

1430*
1430*

Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών
15.1

15.11
15.12

15.2
15.20
16

Κατεργασία και δέψη δέρµατος· κατασκευή ειδών
ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελλοποιίας
και σαγµατοποιίας· κατεργασία και βαφή
γουναρικών
Κατεργασία και δέψη δέρµατος· κατεργασία και βαφή
γουναρικών
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και
παρόµοιων ειδών, ειδών σελλοποιίας και
σαγµατοποιίας
Κατασκευή υποδηµάτων
Κατασκευή υποδηµάτων

1511
1512

1520

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
16.1
16.10
16.2
16.21
16.22
16.23
16.24
16.29

17

Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου
Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου
Κατασκευή προϊόντων από ξύλο, φελλό και ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων
πλακών µε βάση το ξύλο
Κατασκευή συναρµολογούµενων δαπέδων παρκέ
Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων
οικοδοµικής
Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβωτίων
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή
ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

1610

1621
1622*
1622*
1623
1629

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
17.1

EL

Κατασκευή ειδών ενδυµασίας εκτός από γούνινα
ενδύµατα
Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων
Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων
Κατασκευή εσωρούχων
Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και εξαρτηµάτων
ένδυσης π.δ.κ.α.

Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και
χαρτονιού
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EL

17.11
17.12
17.2
17.21
17.22
17.23
17.24
17.29
18

Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και
εµπορευµατοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και
ειδών τουαλέτας
Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικά)
Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων
(ταπετσαρίες)
Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
π.δ.κ.α.

1701*
1701*

1702
1709*
1709*
1709*
1709*

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων
µέσων
18.1
18.11
18.12

Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες
Εκτύπωση εφηµερίδων
Εκτύπωση π.δ.κ.α.

1811*
1811*

18.13
18.14

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής µέσων
Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

1812*
1812*

18.20

Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων
Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων

1820

18.2

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης
πετρελαίου
19.1
19.10
19.2
19.20

20

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης
(κωκοποίησης)
Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης
(κωκοποίησης)
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

1910

1920

Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων
20.1
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.2

EL

Παραγωγή χαρτοπολτού
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

Παραγωγή βασικών χηµικών προϊόντων,
λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών
και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή βιοµηχανικών αερίων
Παραγωγή χρωστικών υλών
Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χηµικών
ουσιών
Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών
Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων
Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού
καουτσούκ) σε πρωτογενείς µορφές

2011*
2011*
2011*
2011*
2012
2013*
2013*

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων
αγροχηµικών προϊόντων
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EL

20.20
20.3
20.30

20.4
20.41
20.42
20.5

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών,
προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης, αρωµάτων
και παρασκευασµάτων καλλωπισµού
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων
καθαρισµού και στίλβωσης
Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων
καλλωπισµού

2022

2023*
2023*

Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων
Παραγωγή εκρηκτικών
Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
Παραγωγή αιθέριων ελαίων
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.

2029*
2029*
2029*
2029*

20.60

Παραγωγή συνθετικών ινών
Παραγωγή συνθετικών ινών

2030

21

Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και
φαρµακευτικών παρασκευασµάτων
21.1
21.10

Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων

2100*

21.20

Παραγωγή φαρµακευτικών παρασκευασµάτων
Παραγωγή φαρµακευτικών παρασκευασµάτων

2100*

21.2

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες
22.1
22.11
22.19

22.2
22.21
22.22
22.23
22.29

EL

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

2021

20.51
20.52
20.53
20.59

20.6

23

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών
προϊόντων

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
Κατασκευή επισώτρων και αεροθαλάµων από
καουτσούκ· αναγόµωση και ανακατασκευή επισώτρων
από καουτσούκ
Κατασκευή άλλων προϊόντων από καουτσούκ

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και
ειδών καθορισµένης µορφής
Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών υλικών
Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

2211
2219

2220*
2220*
2220*
2220*

Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
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EL

23.1
23.11
23.12
23.13
23.14
23.19
23.2
23.20
23.3
23.31
23.32
23.4

Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων
Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων
Παραγωγή δοµικών υλικών από άργιλο
Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και κυβολίθων
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δοµικών
προϊόντων από οπτή γη

23.49

Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και
κεραµικής
Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και
κεραµικών διακοσµητικών ειδών
Κατασκευή κεραµικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραµικών µονωτών και κεραµικών
µονωτικών εξαρτηµάτων
Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές
χρήσεις
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής π.δ.κ.α.

23.51
23.52

Παραγωγή τσιµέντου, ασβέστη και γύψου
Παραγωγή τσιµέντου
Παραγωγή ασβέστη και γύψου

23.41
23.42
23.43
23.44

23.5

23.6
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.7
23.70
23.9
23.91
23.99
24

Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεµα, τσιµέντο
και γύψο
Κατασκευή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα
Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο
Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος
Κατασκευή κονιαµάτων
Κατασκευή ινοτσιµέντου
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα, γύψο
και τσιµέντο
Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων
π.δ.κ.α.

2310*
2310*
2310*
2310*
2310*

2391

2392*
2392*

2393*
2393*
2393*
2393*
2393*

2394*
2394*

2395*
2395*
2395*
2395*
2395*
2395*

2396

2399*
2399*

Παραγωγή βασικών µετάλλων
24.1
24.10

EL

Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί
Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
Κατασκευή κοίλου γυαλιού
Κατασκευή ινών γυαλιού
Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού,
περιλαµβανοµένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και
σιδηροκραµάτων
Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και
σιδηροκραµάτων

26

2410*

EL

24.2
24.20

24.3

2410*

24.31
24.32
24.33
24.34

Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς
επεξεργασίας χάλυβα
Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων
Ψυχρή έλαση στενών φύλλων
Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση µορφοράβδων
Ψυχρή επεκτατική ολκή συρµάτων

2410*
2410*
2410*
2410*

24.41
24.42
24.43
24.44
24.45
24.46

Παραγωγή βασικών πολύτιµων µετάλλων και
άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
Παραγωγή πολύτιµων µετάλλων
Παραγωγή αλουµινίου (αργιλίου)
Παραγωγή µολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου
Παραγωγή χαλκού
Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων

2420*
2420*
2420*
2420*
2420*
2420*

24.51
24.52
24.53
24.54

Χύτευση µετάλλων
Χύτευση σιδήρου
Χύτευση χάλυβα
Χύτευση ελαφρών µετάλλων
Χύτευση άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων

2431*
2431*
2432*
2432*

24.4

24.5

25

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα
µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού
25.1
25.11
25.12
25.2
25.21
25.29
25.3
25.30

25.4

Κατασκευή δοµικών µεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών
µεταλλικών σκελετών
Κατασκευή µεταλλικών πόρτων και παραθύρων
Κατασκευή µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και
δοχείων
Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής
θέρµανσης
Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών
και δοχείων
Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους
λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρµανση
Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους λέβητες
ζεστού νερού για την κεντρική θέρµανση

2511*
2511*

2512*
2512*

2513

25.40

Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών
Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών

2520

25.50

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

2591

25.5

EL

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

µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση· κονιοµεταλλουργία
25.6
25.61
25.62

Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων·
Μεταλλοτεχνία
Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων
Μεταλλοτεχνία

2592*
2592*

25.71
25.72
25.73

Κατασκευή µαχαιροπήρουνων, εργαλείων και
σιδηρικών
Κατασκευή µαχαιροπήρουνων
Κατασκευή κλειδαριών και µεντεσέδων
Κατασκευή εργαλείων

2593*
2593*
2593*

25.7

25.9
25.91
25.92
25.93
25.94
25.99

26

2599*
2599*
2599*
2599*
2599*

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26.1
26.11
26.12

26.2
26.20
26.3

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισµού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισµού

2610*
2610*

2620

Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας·

2630

26.40

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας
κατανάλωσης
Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

2640

26.5
26.51

26.52
26.6

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και
πλακετών
Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων
Κατασκευή έµφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

26.30

26.4

EL

Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων
δοχείων
Κατασκευή ελαφρών µεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή ειδών από σύρµα, αλυσίδων και ελατηρίων
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων
κοχλιοµηχανών
Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης,
δοκιµών και πλοήγησης· κατασκευή ρολογιών
Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης,
δοκιµών, πλοήγησης
Κατασκευή ρολογιών

2651*

2651*

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών
µηχανηµάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

28

EL

26.60

26.7
26.70
26.8
26.80
27

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού
εξοπλισµού
Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού
εξοπλισµού
Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων
Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων

2660

2670

2680

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού

27.1

27.11
27.12
27.2
27.20
27.3

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

2710*
2710*

2720

27.33

27.40

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού
εξοπλισµού
Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισµού

2740

27.51
27.52

Κατασκευή οικιακών συσκευών
Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Κατασκευή µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

2750*
2750*

27.90

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού
Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού

2790

27.4

27.5

27.9

28

Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων,
ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
και συσκευών διανοµής και ελέγχου του ηλεκτρικού
ρεύµατος
Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών
και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
Κατασκευή συσκευών διανοµής και ελέγχου
ηλεκτρικού ρεύµατος

Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτηµάτων
καλωδίωσης
Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών
συρµάτων και καλωδίων
Κατασκευή εξαρτηµάτων καλωδίωσης

27.31
27.32

2731
2732
2733

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

28.1

EL

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών
µηχανηµάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

Κατασκευή µηχανηµάτων γενικής χρήσης

29

EL

28.11
28.12
28.13
28.14
28.15

28.2
28.21
28.22
28.23
28.24
28.25
28.29

28.3
28.30
28.4
28.41
28.49
28.9
28.91
28.92
28.93
28.94
28.95
28.96
28.99

Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης
Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης
φορτίων
Κατασκευή µηχανών και εξοπλισµού γραφείου (εκτός
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού
εξοπλισµού)
Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός
Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού
µη οικιακής χρήσης
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης
π.δ.κ.α.
Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών
µηχανηµάτων
Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών
µηχανηµάτων
Κατασκευή µηχανηµάτων και εργαλειοµηχανών
µορφοποίησης µετάλλου
Κατασκευή εργαλειοµηχανών µεταλλουργίας
Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών π.δ.κ.α.
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης
Κατασκευή µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία
Κατασκευή µηχανηµάτων για τα ορυχεία, τα λατοµεία
και τις δοµικές κατασκευές
Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων,
ποτών και καπνού
Κατασκευή µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων ή
δερµάτινων ειδών
Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού
και χαρτονιού
Κατασκευή µηχανηµάτων παραγωγής πλαστικών και
ελαστικών ειδών
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης
π.δ.κ.α.

2811
2812
2813*
2813*
2814

2815
2816
2817
2818
2819*
2819*

2821

2822*
2822*

2823
2824
2825
2826
2829*
2829*
2829*

Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων,
ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων

29
29.1
29.10

EL

Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση
τους κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και δικύκλων
Κατασκευή εξοπλισµού υδραυλικής ενέργειας
Κατασκευή άλλων αντλιών και συµπιεστών
Κατασκευή ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών µηχανισµών
µετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και
µετάδοσης κίνησης

Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων

30

2910

EL

29.2
29.20

29.3
29.31
29.32

30

Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων για
µηχανοκίνητα οχήµατα και τους κινητήρες τους
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών
Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
για µηχανοκίνητα οχήµατα και τους κινητήρες τους
Κατασκευή άλλων µερών και παρελκοµένων για
µηχανοκίνητα οχήµατα και τους κινητήρες τους

2920

2930*
2930*

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών
30.1
30.11

Κατασκευή πλοίων και σκαφών
Κατασκευή πλοίων και πλωτών κατασκευών

3011

30.12

Κατασκευή σκαφών αναψυχής και αθλητισµού

3012

30.2
30.20

30.3
30.30
30.4

Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και τροχαίου
υλικού
Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και τροχαίου
υλικού
Κατασκευή αεροπορικού, διαστηµικού και
συναφούς εξοπλισµού
Κατασκευή αεροπορικού, διαστηµικού και συναφούς
εξοπλισµού

3020

3030

30.40

Κατασκευή στρατιωτικών οχηµάτων µάχης
Κατασκευή στρατιωτικών οχηµάτων µάχης

3040

30.91
30.92
30.99

Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α.
Κατασκευή µοτοσυκλετών
Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αµαξιδίων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α.

3091
3092
3099

30.9

31

Κατασκευή επίπλων
31.0

32

31.01

Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα

3100*

31.02
31.03
31.09

Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή στρωµάτων
Κατασκευή άλλων επίπλων

3100*
3100*
3100*

Βιοµηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α.

32.1

EL

Κατασκευή αµαξωµάτων για µηχανοκίνητα
οχήµατα· κατασκευή ρυµουλκούµενων και
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων
Κατασκευή αµαξωµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα·
κατασκευή ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων
οχηµάτων

Κατασκευή κοσµηµάτων πολύτιµων αντικειµένων
και συναφών ειδών

31

EL

32.11
32.12
32.13
32.2

3211*
3211*
3212

32.20

Κατασκευή µουσικών οργάνων
Κατασκευή µουσικών οργάνων

3220

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή αθλητικών ειδών

3230

32.40

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

3240

32.3

32.4

32.5
32.50

32.9
32.91
32.99

33

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων
και προµηθειών
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και
προµηθειών

Άλλες κατασκευές
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Άλλες βιοµηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α.

3250

3290*
3290*

Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και
εξοπλισµού
33.1
33.11
33.12
33.13

Επισκευή µεταλλικών προϊόντων, µηχανηµάτων και
ειδών εξοπλισµού
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων
Επισκευή µηχανηµάτων
Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισµού

3311
3312
3313

33.14

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού·

3314

33.15
33.16

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και
διαστηµόπλοιων
Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισµού
µεταφορών π.δ.κ.α.

3315*
3315*

Επισκευή άλλου εξοπλισµού

3319

33.17

33.19

33.2
33.20

EL

Κοπή νοµισµάτων
Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών
Κατασκευή κοσµηµάτων αποµίµησης και συναφών
ειδών

Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και
εξοπλισµού
Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και
εξοπλισµού

32

3315*

3320

EL

ΤΙΤΛΟΣ ∆ – ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
35

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου,
ατµού και ζεστού νερού

35.1

35.11
35.12
35.13
35.14

Παραγωγή, µετάδοση και διανοµή ηλεκτρικής
ενέργειας
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύµατος
∆ιανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος
Εµπόριο ηλεκτρικού ρεύµατος

3510*
3510*
3510*
3510*

35.21
35.22
35.23

Παραγωγή φυσικού αερίου· διανοµή αερίων
καυσίµων µε αγωγούς
Παραγωγή φυσικού αερίου
∆ιανοµή αέριων καυσίµων µέσω αγωγών
Εµπόριο αέριων καυσίµων µέσω αγωγών

3520*
3520*
3520*

35.30

Παροχή ατµού και κλιµατισµού
Παροχή ατµού και κλιµατισµού

3530

35.2

35.3

ΤΙΤΛΟΣ E – ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
36

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
36.0
36.00

37

3600

Επεξεργασία λυµάτων
37.0
37.00

38

Επεξεργασία λυµάτων
Επεξεργασία λυµάτων

3700

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων·
ανάκτηση υλικών
38.1
38.11
38.12

Συλλογή αποβλήτων
Συλλογή µη επικίνδυνων αποβλήτων
Συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων

3811
3812

38.21
38.22

Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων αποβλήτων
Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων

3821
3822

38.31
38.32

Ανάκτηση υλικών
Αποσυναρµολόγηση παλαιών ειδών
Ανάκτηση διαλεγµένου υλικού

3830*
3830*

38.2

38.3

EL

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

33

EL

39

∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων
39.0
39.00

∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για
τη διαχείριση αποβλήτων

3900

ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
41

Κατασκευές κτιρίων
41.1
41.10

Κατάρτιση οικοδοµικών σχεδίων
Κατάρτιση οικοδοµικών σχεδίων

4100*

41.20

Κατασκευή κτιρίων
Κατασκευή κτιρίων

4100*

41.2

42

Έργα πολιτικού µηχανικού
42.1
42.11
42.12
42.13
42.2
42.21
42.22

42.9
42.91
42.99
43

Κατασκευή κοινωφελών έργων
Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών µε υγρά
Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικού ρεύµατος
και τηλεπικοινωνιών
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού
Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.

4210*
4210*
4210*

4220*
4220*

4290*
4290*

Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
43.1
43.11
43.12
43.13
43.2

Κατεδαφίσεις και προετοιµασία εργοταξίου
Κατεδαφίσεις
Προετοιµασία εργοταξίου
∆οκιµαστικές γεωτρήσεις

43.29

∆ραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και
άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις
θέρµανσης και ψύξης
Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

43.31
43.32
43.33

Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και
τελειώµατος
Επιχρίσεις κονιαµάτων
Ξυλουργικές εργασίες
Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

43.21
43.22

43.3

EL

Κατασκευή δρόµων και σιδηροδροµικών γραµµών
Κατασκευή δρόµων και αυτοκινητοδρόµων
Κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών και υπόγειων
σιδηροδρόµων
Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων

34

4311
4312*
4312*

4321
4322
4329

4330*
4330*
4330*

EL

43.34
43.39
43.9
43.91
43.99

Χρωµατισµοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και
τελειώµατος
Άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές
δραστηριότητες
∆ραστηριότητες κατασκευής στεγών
Άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

4330*
4330*

4390*
4390*

ΤΙΤΛΟΣ Ζ – ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
45

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο και επισκευή
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών
45.1
45.19

Πώληση µηχανοκίνητων οχηµάτων
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων
οχηµάτων
Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων

45.20

Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων

45.11

45.2

45.3
45.31
45.32
45.4
45.40

46

Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσυκλετών
και των µερών και εξαρτηµάτων τους
Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσυκλετών και
των µερών και εξαρτηµάτων τους

4510*

4520

4530*
4530*

4540

Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών
46.1
46.11

46.12
46.13
46.14
46.15

EL

Πώληση µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων
οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων
µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων
µηχανοκίνητων οχηµάτων

4510*

Χονδρικό εµπόριο έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων,
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ηµιτελών
προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και
βιοµηχανικών χηµικών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση ξυλείας και οικοδοµικών υλικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού,
πλοίων και αεροσκαφών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών
και ειδών κιγκαλερίας

35

4610*

4610*
4610*
4610*
4610*

EL

46.16

46.17
46.18
46.19
46.2
46.21
46.22
46.23
46.24
46.3
46.31
46.32
46.33
46.34
46.35
46.36
46.37
46.38
46.39
46.4
46.41
46.42
46.43
46.44
46.45
46.46
46.47
46.48
46.49
46.5
46.51
46.52

EL

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυµάτων, γουναρικών, υποδηµάτων και δερµάτινων
προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση
συγκεκριµένων προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων
π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην
πώληση διαφόρων ειδών
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων γεωργικών
πρώτων υλών και ζώντων ζώων
Χονδρικό εµπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού,
σπόρων και ζωοτροφών
Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
Χονδρικό εµπόριο ζώντων ζώων
Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και
κατεργασµένου δέρµατος
Χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών
και βρώσιµων ελαίων και λιπών
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων και άλλων ποτών
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών
ζαχαροπλαστικής
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και
µπαχαρικών
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων,
συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και
µαλακίων
Μη ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών
και καπνού
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών,
καθώς και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και
υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού ΤΠΕ
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και
λογισµικού
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων

36

4610*

4610*
4610*
4610*

4620*
4620*
4620*
4620*

4630*
4630*
4630*
4630*
4630*
4630*
4630*
4630*
4630*

4641*
4641*
4649*
4649*
4649*
4649*
4649*
4649*
4649*

4651
4652

EL

46.6
46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69

46.7

46.75
46.76
46.77

Άλλο ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Χονδρικό εµπόριο στερεών, υγρών και αερίων
καυσίµων και συναφών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλικών
µεταλλευµάτων
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και
ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και
εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις
θέρµανσης
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων

46.90

Μη ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Μη ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο

46.71
46.72
46.73
46.74

46.9

47

4653
4659*
4659*
4659*
4659*
4659*
4659*

4661
4662
4663*
4663*
4669*
4669*
4669*

4690

Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών
47.1
47.11
47.19
47.2
47.21
47.22
47.23
47.24
47.25
47.26
47.29
47.3

EL

Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, εξοπλισµού
και προµηθειών
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών µηχανηµάτων,
εξοπλισµού και προµηθειών
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων, καθώς
και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα
πολιτικού µηχανικού
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την
κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία, καθώς και
ραπτοµηχανών και πλεκτοµηχανών
Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού
γραφείου
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και
εξοπλισµού

Λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα που
πωλούν κυρίως τρόφιµα, ποτά ή καπνό
Άλλο λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Λιανικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
Λιανικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Λιανικό εµπόριο ψωµιού και ειδών µπισκοτοποιίας,
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Λιανικό εµπόριο ποτών
Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Άλλο λιανικό εµπόριο τροφίµων σε ειδικευµένα
καταστήµατα

4711
4719

4721*
4721*
4721*
4721*
4722
4723
4721*

Λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε ειδικευµένα

37

EL

47.30
47.4
47.41
47.42
47.43
47.5
47.51
47.52
47.53
47.54
47.59

47.6
47.61
47.62
47.63
47.64
47.65
47.7
47.71
47.72
47.73
47.74
47.75
47.76
47.77
47.78
47.79

EL

καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε ειδικευµένα
καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο εξοπλισµού ΤΠΕ σε ειδικευµένα
καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και
λογισµικού σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο εξοπλισµού ήχου και εικόνας σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλου οικιακού εξοπλισµού σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο χαλιών, κιλιµιών και επενδύσεων
δαπέδου και τοίχου σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών
νοικοκυριού π.δ.κ.α. σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο πολιτιστικών ειδών και ειδών
ψυχαγωγίας σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο βιβλίων σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και γραφικής ύλης σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο εγγραφών µουσικής και εικόνας σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο αθλητικού εξοπλισµού σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε ειδικευµένα
καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε ειδικευµένα
καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Φαρµακευτικά είδη σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων,
λιπασµάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών
ζωοτροφών σε ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Άλλο λιανικό εµπόριο καινούργιων ειδών σε
ειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων ειδών σε
καταστήµατα

38

4730

4741*
4741*
4742

4751
4752
4753
4759*
4759*

4761*
4761*
4762
4763
4764

4771*
4771*
4772*
4772*
4772*
4773*
4773*
4773*
4774

EL

47.8
47.81
47.82
47.89
47.9
47.91
47.99

Λιανικό εµπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές
Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυµάτων και υποδηµάτων σε υπαίθριους πάγκους
και αγορές
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους
και αγορές
Λιανικό εµπόριο εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων
πάγκων ή αγορών
Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε
αλληλογραφία ή µέσω ∆ιαδικτύου
Άλλο λιανικό εµπόριο εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων
πάγκων ή αγορών

4781
4782
4789

4791
4799

ΤΙΤΛΟΣ Η – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
49

Χερσαία µεταφορά και µεταφορά µέσω αγωγών
49.1

49.2

49.10

Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών
Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών

4911

49.20

Σιδηροδροµική µεταφορά εµπορευµάτων
Σιδηροδροµική µεταφορά εµπορευµάτων

4912

49.31
49.32
49.39

Άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών
Αστικές και υπεραστικές χερσαίες µεταφορές επιβατών
Εκµετάλλευση ταξί
Άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών

4921
4922*
4922*

49.41
49.42

Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες µετακόµισης

4923*
4923*

49.50

Μεταφορές µέσω αγωγών
Μεταφορές µέσω αγωγών

4930

49.3

49.4

49.5

50

Πλωτές µεταφορές
50.1
50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών

5011

50.20

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές
εµπορευµάτων
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων

5012

50.30

Εσωτερικές πλωτές µεταφορές επιβατών
Εσωτερικές πλωτές µεταφορές επιβατών

5021

50.40

Εσωτερικές πλωτές µεταφορές εµπορευµάτων
Εσωτερικές πλωτές µεταφορές εµπορευµάτων

5022

50.2

50.3

50.4

51

EL

Αεροπορικές µεταφορές

39

EL

51.1
51.10

Αεροπορικές µεταφορές επιβατών
Αεροπορικές µεταφορές επιβατών

5110

51.21
51.22

Αεροπορικές και διαστηµικές µεταφορές
εµπορευµάτων
Αεροπορικές µεταφορές εµπορευµάτων
∆ιαστηµικές µεταφορές

5120*
5120*

51.2

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά
δραστηριότητες
52.1
52.10

Αποθήκευση
Αποθήκευση

5210

52.21

Υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές

5221

52.2

52.22
52.23
52.24
52.29
53

∆ραστηριότητες συναφείς µε τις πλωτές µεταφορές
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές
µεταφορές
∆ιακίνηση φορτίων
Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά
δραστηριότητες

5222
5223
5224
5229

Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές
δραστηριότητες
53.1
53.10
53.2
53.20

Ταχυδροµικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της
υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας
Ταχυδροµικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της
υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές
δραστηριότητες
Άλλες ταχυδροµικές δραστηριότητες

5310

5320

ΤΙΤΛΟΣ Θ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
55

Καταλύµατα
55.1
55.10

Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα

5510*

55.20

Καταλύµατα διακοπών και άλλα οµαδικά
καταλύµατα
Καταλύµατα διακοπών και άλλα οµαδικά καταλύµατα

5510*

55.2

55.3
55.30

EL

Εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και
ρυµουλκούµενα οχήµατα και χώροι κατασκήνωσης
Εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και
ρυµουλκούµενα οχήµατα και χώροι κατασκήνωσης

40

5520

EL

55.9
55.90
56

Άλλα καταλύµατα
Άλλα καταλύµατα

5590

∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
56.1
56.10
56.2

∆ραστηριότητες εστιατορίων και κινητών µονάδων
εστίασης
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών
µονάδων εστίασης

56.29

Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες
υπηρεσίες εστίασης
∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για
εκδηλώσεις
Άλλες υπηρεσίες εστίασης π.δ.κ.α.

56.30

∆ραστηριότητες παροχής ποτών
∆ραστηριότητες παροχής ποτών

56.21

56.3

5610

5621
5629

5630

ΤΙΤΛΟΣ Ι – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
58

Εκδοτικές δραστηριότητες
58.1
58.11
58.12
58.13
58.14
58.19

Έκδοση βιβλίων και περιοδικών και άλλες
εκδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση βιβλίων
Έκδοση τηλεφωνικών καταλόγων
Έκδοση εφηµερίδων
Έκδοση περιοδικών κάθε είδους
Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

5811
5812
5813*
5813*
5819

58.21
58.29

Έκδοση λογισµικού
Έκδοση ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Έκδοση άλλου λογισµικού

5820*
5820*

58.2

59

Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και
µουσικές εκδόσεις
59.1

59.14

Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραµµάτων
∆ραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων
∆ραστηριότητες µετά την παραγωγή
κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραµµάτων
∆ιανοµή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραµµάτων
Προβολή κινηµατογραφικών ταινιών

59.20

Ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις
Ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις

59.11
59.12
59.13

59.2

60

EL

5911
5912
5913
5914

5920

Ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και προγραµµατισµός

41

EL

60.1
60.10

Ραδιοφωνικές µεταδόσεις
Ραδιοφωνικές µεταδόσεις

6010

60.21
60.22

Τηλεοπτικές µεταδόσεις και συνδροµές
Τηλεοπτικές µεταδόσεις
Τηλεοπτικές συνδροµές

6021
6022

60.2

61

Τηλεπικοινωνίες
61.1
61.10

Ενσύρµατες τηλεπικοινωνίες
Ενσύρµατες τηλεπικοινωνίες

6110

61.20

Ασύρµατες τηλεπικοινωνίες
Ασύρµατες τηλεπικοινωνίες

6120

61.30

∆ορυφορικές τηλεπικοινωνίες
∆ορυφορικές τηλεπικοινωνίες

6130

61.90

Άλλες τηλεπικοινωνίες
Άλλες τηλεπικοινωνίες

6190

61.2

61.3

61.9

62

∆ραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας
62.0
62.01
62.02
62.03
62.09

63

∆ραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών
υπολογιστών
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε την
τεχνολογία της πληροφορίας
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικού υπολογιστή
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της
πληροφορίας

6201
6202*
6202*
6209

∆ραστηριότητες ενηµέρωσης

63.1

63.12

Επεξεργασία δεδοµένων, "φιλοξενία" και συναφείς
δραστηριότητες· δικτυακές πύλες
Επεξεργασία δεδοµένων, "φιλοξενία" και συναφείς
δραστηριότητες
∆ικτυακές πύλες

63.21
63.29

Άλλες δραστηριότητες ενηµέρωσης
∆ραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
Άλλες δραστηριότητες ενηµέρωσης π.δ.κ.α.

63.11

63.2

6311
6312

6321
6329

ΤΙΤΛΟΣ ΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
64

EL

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, µε
εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα
συνταξιοδοτικά ταµεία

42

EL

64.1
64.11
64.19

Οργανισµοί νοµισµατικής διαµεσολάβησης
∆ραστηριότητες κεντρικών τραπεζών
Άλλοι οργανισµοί νοµισµατικής διαµεσολάβησης

6411
6419

64.20

∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου
∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου

6420

64.2

64.3
64.30
64.9
64.91
64.92
64.99

65

Άλλοι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)
Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες
Άλλες δραστηριότητες ενδιάµεσων
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών π.δ.κ.α.

6430

6491
6492
6499

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση

65.11
65.12

Ασφάλιση
Ασφάλειες ζωής
Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

6511
6512

65.20

Αντασφάλιση
Αντασφάλιση

6520

65.30

Συνταξιοδοτικά ταµεία
Συνταξιοδοτικά ταµεία

6530

65.1

65.2

65.3

66

Άλλες χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες
66.1

66.11
66.12
66.19
66.2
66.21
66.22
66.29
66.3
66.30

EL

Καταπιστεύµατα, κεφάλαια και άλλα
χρηµατοπιστωτικά µέσα
Καταπιστεύµατα, κεφάλαια και άλλα
χρηµατοπιστωτικά µέσα

Βοηθητικές δραστηριότητες προς τους ενδιάµεσους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, µε εξαίρεση τις
ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά
ταµεία
∆ιαχείριση χρηµαταγορών
∆ραστηριότητες σχετικά µε συναλλαγές συµβάσεων
χρεογράφων και εµπορευµάτων
Βοηθητικές δραστηριότητες προς τις δραστηριότητες
ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών π.δ.κ.α.
∆ραστηριότητες βοηθητικές προς τις ασφαλίσεις
και τα συνταξιοδοτικά ταµεία
Αξιολόγηση κινδύνων και ζηµιών
∆ραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και
µεσιτών
Άλλες δραστηριότητες βοηθητικές προς τις ασφαλίσεις
και τα συνταξιοδοτικά ταµεία
∆ραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
∆ραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
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6611
6612
6619

6621
6622
6629

6630

EL

ΤΙΤΛΟΣ ΙB - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
68

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας
68.1
68.10
68.2
68.20
68.3
68.31
68.32

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή
µισθωµένων ακινήτων
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων
ακινήτων
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή
βάσει σύµβασης
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αµοιβής ή
βάσει σύµβασης

6810*

6810*

6820*
6820*

ΤΙΤΛΟΣ ΙΓ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
69

Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες
69.1
69.10
69.2

6910

∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και
λογιστικού ελέγχου· παροχή φοροτεχνικών
υπηρεσιών
69.20

70

∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και
λογιστικού ελέγχου· παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών

6920

∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης
70.1
70.10
70.2
70.21
70.22

71

∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων
∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης
∆ραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών
και άλλων συµβουλών διαχείρισης

7010

7020*
7020*

∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών·
τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις
71.1
71.11
71.12

EL

Νοµικές δραστηριότητες
Νοµικές δραστηριότητες

∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και
συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών
συµβουλών
∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς
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7110*
7110*

EL

δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
71.2
71.20
72

Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις
Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις

7120

Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη
72.1
72.11
72.19

72.2
72.20

73

Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις φυσικές
επιστήµες και τη µηχανική
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
Άλλη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις φυσικές
επιστήµες και τη µηχανική
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές
και ανθρωπιστικές επιστήµες
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήµες

7210*
7210*

7220

∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς

73.11
73.12

∆ιαφήµιση
∆ιαφηµιστικά γραφεία
Υπηρεσίες παρουσίασης στα µέσα ενηµέρωσης

7310*
7310*

73.20

Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις
Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις

7320

73.1

73.2

74

Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
74.1
74.10

∆ραστηριότητες ειδικευµένου σχεδίου
∆ραστηριότητες ειδικευµένου σχεδίου

7410

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες
Φωτογραφικές δραστηριότητες

7420

74.30

∆ραστηριότητες µετάφρασης και διερµηνείας
∆ραστηριότητες µετάφρασης και διερµηνείας

7490*

74.2

74.3

74.9
74.90

75

Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές
δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές
δραστηριότητες π.δ.κ.α.

7490*

Κτηνιατρικές δραστηριότητες
75.0
75.00

Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Κτηνιατρικές δραστηριότητες

7500

ΤΙΤΛΟΣ Ι∆ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

EL
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EL

77

∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης

77.1

77.11
77.12

77.2
77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39

77.4
77.40
78

Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών προσωπικής ή
οικιακής χρήσης
Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών αναψυχής και
αθλητικών ειδών
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή
οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων,
ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών
Ενοικίαση και εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων
και εξοπλισµού
Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και
εξοπλισµού κατασκευών και έργων πολιτικού
µηχανικού
Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και
εξοπλισµού γραφείου (συµπεριλαµβανοµένων των
ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού πλωτών
µεταφορών
Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού αεροπορικών
µεταφορών
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών
εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
Εκµίσθωση µη χρηµατοπιστωτικών άυλων αγαθών
Εκµίσθωση µη χρηµατοπιστωτικών άυλων αγαθών

7710*
7710*

7721
7722
7729

7730*
7730*
7730*
7730*
7730*
7730*

7740

∆ραστηριότητες απασχόλησης
78.1
78.10

78.2

78.20

78.3
78.30

79

∆ραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας
∆ραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας
∆ραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής
εργασίας
∆ραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής
εργασίας
∆ιάθεση ανθρώπινου δυναµικού και διαχείριση των
αρµοδιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού
∆ιάθεση ανθρώπινου δυναµικού και διαχείριση των
αρµοδιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού

7810

7820

7830

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωµένων ταξιδιών και άλλων
υπηρεσιών κρατήσεων
79.1

EL

∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης
µηχανοκίνητων οχηµάτων
Ενοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών
µηχανοκίνητων οχηµάτων
Ενοικίαση και εκµίσθωση φορτηγών

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και
γραφείων οργανωµένων ταξιδιών

46

EL

79.11
79.12

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών

7911
7912

79.20

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων

7920

79.2

80

∆ραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
80.1
80.10

∆ραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
∆ραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

8010

80.20

∆ραστηριότητες υπηρεσιών συστηµάτων
προστασίας
∆ραστηριότητες υπηρεσιών συστηµάτων προστασίας

8020

80.30

∆ραστηριότητες έρευνας
∆ραστηριότητες έρευνας

8030

80.2

80.3

81

∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους
81.1
81.10
81.2

81.29

∆ραστηριότητες καθαρισµού
Γενικός καθαρισµός κτιρίων
Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων και
βιοµηχανικού καθαρισµού
Άλλες υπηρεσίες καθαρισµού π.δ.κ.α.

81.30

∆ραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
∆ραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

81.21
81.22

81.3

82

8110

8121
8129*
8129*

8130

∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου,
γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
82.1
82.11
82.19

82.2

82.9

∆ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
γραφείου
Συνδυασµένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιµασία εγγράφων
και άλλες ειδικευµένες δραστηριότητες γραµµατειακής
υποστήριξης

8211
8219

82.20

∆ραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
∆ραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

8220

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων
Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων

8230

82.3

EL

Υποστηρικτικές δραστηριότητες συνδυασµένων
µονάδων παραγωγής
Υποστηρικτικές δραστηριότητες συνδυασµένων
µονάδων παραγωγής

∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις
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EL

82.91
82.92
82.99

επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
∆ραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων
οικονοµικών και εµπορικών πληροφοριών
∆ραστηριότητες συσκευασίας
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

8291
8292
8299

ΤΙΤΛΟΣ ΙΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
84

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα· υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση
84.1
84.11
84.12

84.13

84.2

84.3

Κρατική διοίκηση, οικονοµική και κοινωνική
πολιτική
Γενικές δραστηριότητες δηµόσιας διοίκησης
Ρύθµιση των δραστηριοτήτων για την παροχή
περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και
άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την
κοινωνική ασφάλιση
Ρύθµιση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και
συµβολή στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία των
επιχειρήσεων

8411
8412

8413

84.21
84.22
84.23
84.24
84.25

Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
Εξωτερικές υποθέσεις
∆ραστηριότητες άµυνας
∆ικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
∆ραστηριότητες δηµόσιας τάξης και ασφάλειας
∆ραστηριότητες πυροσβεστικής

8421
8422
8423*
8423*
8423*

84.30

∆ραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής
ασφάλισης
∆ραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

8430

ΤΙΤΛΟΣ ΙΣΤ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

85

Εκπαίδευση
85.1
85.10

Προσχολική εκπαίδευση
Προσχολική εκπαίδευση

8510*

85.20

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση

8510*

85.31
85.32

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση
Γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Τεχνική και επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση

8521
8522

85.41

Ανώτερη εκπαίδευση
Μεταδευτεροβάθµια µη τριτοβάθµια εκπαίδευση

8530*

85.2

85.3

85.4

EL
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EL

85.42

Τριτοβάθµια εκπαίδευση

8530*

85.51

Άλλη εκπαίδευση
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

8541

85.52
85.53
85.59

Πολιτιστική εκπαίδευση
∆ραστηριότητες σχολών οδηγών
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

8542
8549*
8549*

85.60

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες
Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες

8550

85.5

85.6

ΤΙΤΛΟΣ ΙΖ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
86

∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
86.1
86.10
86.2
86.21
86.22
86.23
86.9
86.90

87

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικών και
οδοντιατρικών επαγγελµάτων
∆ραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών
επαγγελµάτων
∆ραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών
επαγγελµάτων
∆ραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών
επαγγελµάτων
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

8610

8620*
8620*
8620*

8690

∆ραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον
87.1
87.10
87.2
87.20

87.3
87.30
87.9
87.90

EL

Νοσοκοµειακές δραστηριότητες
Νοσοκοµειακές δραστηριότητες

Υπηρεσίες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόµου κατ’
οίκον
Υπηρεσίες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόµου κατ’ οίκον
∆ραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόµου
κατ’ οίκον για νοητική υστέρηση, ψυχική υγεία και
χρήση ουσιών
∆ραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόµου κατ’
οίκον για νοητική υστέρηση, ψυχική υγεία και χρήση
ουσιών
∆ραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόµου
κατ’ οίκον για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία
∆ραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόµου κατ’
οίκον για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία
Άλλες δραστηριότητες αποκλειστικού(-ής)
νοσοκόµου κατ’ οίκον π.δ.κ.α.
Άλλες δραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόµου
κατ’ οίκον π.δ.κ.α.
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8710

8720

8730

8790

EL

88

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή
καταλύµατος
88.1
88.10

88.9
88.91
88.99

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή
καταλύµατος για ηλικιωµένους και άτοµα µε
αναπηρία
∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή
καταλύµατος για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς
παροχή καταλύµατος
∆ραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθµών
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς
παροχή καταλύµατος π.δ.κ.α.

8810

8890*
8890*

ΤΙΤΛΟΣ ΙΗ - ΤΕΧΝΕΣ, ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
90

∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση
90.0
90.01
90.02
90.03
90.04

91

9000*
9000*
9000*
9000*

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
91.0
91.01
91.02
91.03
91.04

92

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
∆ραστηριότητες µουσείων
Εκµετάλλευση ιστορικών χώρων και κτιρίων και
παρόµοιων πόλων έλξης επισκεπτών
∆ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και
φυσικών βιοτόπων

9101
9102*
9102*
9103

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα
92.0
92.00

93

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα

9200

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας
93.1
93.11
93.12
93.13
93.19

EL

∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση
Τέχνες του θεάµατος
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του
θεάµατος
Καλλιτεχνική δηµιουργία
Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς
δραστηριότητες

Αθλητικές δραστηριότητες
Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
∆ραστηριότητες αθλητικών οµίλων
Εγκαταστάσεις γυµναστικής
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
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9311*
9312
9311*
9319

EL

93.2
93.21
93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας
∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων
θεµατικών πάρκων
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
π.δ.κ.α.

9321
9329

ΤΙΤΛΟΣ ΙΘ – ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94

∆ραστηριότητες οργανώσεων
94.1

94.12

∆ραστηριότητες επιχειρηµατικών, εργοδοτικών και
επαγγελµατικών οργανώσεων
∆ραστηριότητες επιχειρηµατικών και εργοδοτικών
οργανώσεων
∆ραστηριότητες επαγγελµατικών οργανώσεων

94.20

∆ραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων
∆ραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων

94.11

94.2

94.9
94.91
94.92
94.99
95
95.1
95.11
95.12
95.2
95.21
95.22
95.23
95.24
95.25
95.29

96

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
εξοπλισµού επικοινωνίας
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισµού
Επισκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
Επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης
Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού
σπιτιού και κήπου
Επιδιόρθωση υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών
Επισκευή επίπλων και ειδών σπιτιού
Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων
Επισκευή ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
π.δ.κ.α.

9412

9420

9491
9492
9499

9511
9512

9521
9522
9523
9524
9529*
9529*

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών
96.0
96.01
96.02
96.03

EL

∆ραστηριότητες άλλων οργανώσεων
∆ραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων
∆ραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων
∆ραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατοµικής ή οικιακής χρήσης

9411

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών
Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και κέντρων
αισθητικής
∆ραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς
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9601
9602
9603

EL

96.04
96.09

δραστηριότητες
∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών π.δ.κ.α.

9609*
9609*

ΤΙΤΛΟΣ Κ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ· ΜΗ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ
Ι∆ΙΑ ΧΡΗΣΗ
97

∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών
οικιακού προσωπικού
97.0
97.00

98

∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών
οικιακού προσωπικού
∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού
προσωπικού

9700

Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών
νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών- για ίδια χρήση

98.1

98.10

98.2
98.20

Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών
νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών
για ίδια χρήση
Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών
νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών για
ίδια χρήση
Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών
νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή
υπηρεσιών για ίδια χρήση
Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών
νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή υπηρεσιών
για ίδια χρήση

9810

9820

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΩΕ∆ΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
99

∆ραστηριότητες εξωεδαφικών οργανισµών και
φορέων
99.0
99.00

EL

∆ραστηριότητες εξωεδαφικών οργανισµών και
φορέων
∆ραστηριότητες εξωεδαφικών οργανισµών και φορέων
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9900

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τα παραρτήµατα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97
τροποποιούνται ως εξής:
1.

Το παράρτηµα 1 (Κοινή ενότητα για τις ετήσιες στατιστικές διάρθρωσης των
επιχειρήσεων) τροποποιείται ως εξής:

1.1.

Σε όλο το κείµενο γίνονται οι ακόλουθες αντικαταστάσεις:
αντικαθίσταται από
NACE αναθ. 1 Τίτλος Ι

NACE αναθ. 1 Τίτλος ΙΑ

NACE αναθ. 1 Οµάδα 65.2 και Τµήµα NACE αναθ. 2 Οµάδα 64.2, 64.3 και 64.9
67
και Τµήµα 66
Τίτλοι Γ – Ζ της NACE αναθ. 1

Τίτλοι Β - Ζ της NACE αναθ. 2

NACE αναθ. 1 Τάξη δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2 Τάξη δραστηριοτήτων
65.11
64.11

1.2.

Τµήµατα 65 και 66 της NACE αναθ. 1

Τµήµατα 64 και 65 της NACE αναθ. 2

Τίτλοι H, Θ και Κ της NACE αναθ. 1

Τίτλοι H, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΓ, Ι∆ και τµήµα 95
της NACE αναθ. 2

Το τµήµα 9 αντικαθίσταται από τα εξής:
«Οι ακόλουθες οµαδοποιήσεις δραστηριοτήτων αφορούν την ονοµατολογία NACE
αναθ. 2.
ΤΙΤΛΟΙ B, Γ, ∆, E ΚΑΙ ΣΤ
Ορυχεία και λατοµεία· µεταποίηση· παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού· παροχή
νερού· επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης· κατασκευές
Για να είναι δυνατή η κατάρτιση στατιστικών σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τα εθνικά
αποτελέσµατα κατανέµοντάς τα σύµφωνα µε τις τάξεις της NACE αναθ. 2.

ΤΙΤΛΟΣ Ζ
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών
Για να είναι δυνατή η κατάρτιση στατιστικών σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τα εθνικά
αποτελέσµατα κατανέµοντάς τα σύµφωνα µε τις τάξεις της NACE αναθ. 2.
ΤΙΤΛΟΣ Η
Μεταφορά και αποθήκευση
49.1+49.2
49.3
49.4
49.5
50.1+50.2

EL

"Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών" και "Σιδηροδροµικές
µεταφορές εµπορευµάτων"
Άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Μεταφορές µέσω αγωγών
"Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών" και "Θαλάσσιες και
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50.3+50.4
51
52
53.1
53.2

ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων"
"Εσωτερικές πλωτές µεταφορές επιβατών" και "Εσωτερικές πλωτές µεταφορές
εµπορευµάτων"
Αεροπορικές µεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη µεταφορά
Ταχυδροµικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής
καθολικής υπηρεσίας
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες

ΤΙΤΛΟΣ Θ
∆ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών εστίασης
55
56

Καταλύµατα
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

ΤΙΤΛΟΣ Ι
Ενηµέρωση και επικοινωνία
58
59
60
61
62
63

Εκδοτικές δραστηριότητες
Παραγωγή
κινηµατογραφικών
ταινιών,
βίντεο
προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις
Ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και προγραµµατισµός
Τηλεπικοινωνίες
∆ραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας
∆ραστηριότητες ενηµέρωσης

και

τηλεοπτικών

ΤΙΤΛΟΣ ΙΑ
Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Για να είναι δυνατή η κατάρτιση στατιστικών σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τα εθνικά
αποτελέσµατα κατανέµοντάς τα σύµφωνα µε τις τάξεις της NACE αναθ. 2.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΒ
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας
68

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας

ΤΙΤΛΟΣ ΙΓ
Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες
69+70
71
72
73.1
73.2
74
75

"Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες", "∆ραστηριότητες κεντρικών
γραφείων" και "Παροχή επιχειρηµατικών συµβουλών και συµβουλών
διαχείρισης"
∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών· τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις
Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη
∆ιαφήµιση
Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Κτηνιατρικές δραστηριότητες

ΤΙΤΛΟΣ Ι∆
∆ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
77.1
77.2
77.3
77.4
78
79
80
81
82

EL

Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανοκίνητων οχηµάτων
Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υλικών
αγαθών
Εκµίσθωση µη χρηµατοπιστωτικών άυλων αγαθών
∆ραστηριότητες απασχόλησης
∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων
∆ραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΘ
Άλλες δραστηριότητες

2.

95

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης

95.11
95.12
95.21

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
Επισκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22
95.23

Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισµός σπιτιού και κήπου
Επιδιόρθωση υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών

95.24
95.25
95.29

Επισκευή επίπλων και ειδών σπιτιού
Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων
Επισκευή ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

Το παράρτηµα 2 (Λεπτοµερής ενότητα για τις στατιστικές διάρθρωσης της
βιοµηχανίας) τροποποιείται ως εξής:
Σε όλο το κείµενο γίνονται οι ακόλουθες αντικαταστάσεις:
αντικαθίσταται από
Τίτλος Γ της NACE αναθ. 1

Τίτλος Β της NACE αναθ. 2

Τίτλος ∆ της NACE αναθ. 1

Τίτλος Γ της NACE αναθ. 2

Τίτλος Ε της NACE αναθ. 1

Τίτλοι ∆ και Ε της NACE
αναθ. 2

Τµήµατα
17/18/19/21/22/25/28/31/32/36
της NACE αναθ. 1

Τµήµατα
17/18/13/14/22/25/15/26/31/36
της NACE αναθ. 2

3.

Το παράρτηµα 3 (Λεπτοµερής ενότητα για τις στατιστικές διάρθρωσης του
διανεµητικού εµπορίου) τροποποιείται ως εξής:

3.1.

Το τµήµα 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής:
«Οι στατιστικές καταρτίζονται για όλες τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του τίτλου Ζ της NACE αναθ. 2. Ο τοµέας αυτός καλύπτει τις
δραστηριότητες του χονδρικού και του λιανικού εµπορίου· την επισκευή
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών. Οι στατιστικές επιχειρήσεων
αναφέρονται στον πληθυσµό όλων των επιχειρήσεων των οποίων η κύρια
δραστηριότητα ταξινοµείται στον τίτλο Ζ.»

3.2.

Σε όλο το κείµενο γίνονται οι ακόλουθες αντικαταστάσεις:
αντικαθίσταται από

EL

Τµήµα 50 της NACE αναθ. 1

Τµήµα 45 της NACE αναθ. 2

Τµήµα 51 της NACE αναθ. 1

Τµήµα 46 της NACE αναθ. 2

Τµήµα 52 της NACE αναθ. 1

Τµήµα 47 της NACE αναθ. 2
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Στο τµήµα 5 "Πρώτο έτος αναφοράς" και στο τµήµα 9 "Εκθέσεις και δοκιµαστικές
µελέτες" η αναφορά στα τµήµατα 50, 51 και 52 της NACE αναθ. 1 διατηρείται.
4.

Το παράρτηµα 4 (Λεπτοµερής ενότητα για τις στατιστικές διάρθρωσης του
κατασκευαστικού τοµέα) τροποποιείται ως εξής:
Σε όλο το κείµενο γίνονται η ακόλουθη αντικατάσταση:
αντικαθίσταται από
Οµάδες 451 και 452 της NACE
αναθ. 1

5.

Τµήµατα 41 και 42 και Οµάδες
43.1 και 43.9 της NACE αναθ.
2

Το παράρτηµα 5 (Λεπτοµερής ενότητα για τις στατιστικές διάρθρωσης των
ασφαλίσεων) τροποποιείται ως εξής:
Σε όλο το κείµενο γίνεται η ακόλουθη αντικατάσταση:
αντικαθίσταται από
Τµήµα 66 εκτός για την τάξη
66.02 της NACE αναθ. 1

6.

Τµήµα 65 εκτός για την οµάδα
65.3 της NACE αναθ. 2

Το παράρτηµα 6 (Λεπτοµερής ενότητα για τις στατιστικές διάρθρωσης των
πιστωτικών ιδρυµάτων) τροποποιείται ως εξής:
Σε όλο το κείµενο γίνονται η ακόλουθη αντικατάσταση:
αντικαθίσταται από
Τάξεις 65.12 και 65.22 της
NACE αναθ. 1

7.

Τάξεις 64.19 και 64.92 της
NACE αναθ. 2

Το παράρτηµα 7 (Λεπτοµερής ενότητα για τις στατιστικές διάρθρωσης των
συνταξιοδοτικών ταµείων) τροποποιείται ως εξής:
Σε όλο το κείµενο γίνεται η ακόλουθη αντικατάσταση:
αντικαθίσταται από
Τάξη 66.02 της NACE αναθ. 1

EL
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Οµάδα 65.3 της NACE αναθ. 2

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
Τα παραρτήµατα A, B, Γ και ∆ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 τροποποιούνται ως εξής:
1.

Παράρτηµα A

1.1.

Το παράρτηµα Α α) ("Πεδίο εφαρµογής") αντικαθίσταται από τα εξής:
«Το παράρτηµα αυτό εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που παρατίθενται
στους τίτλους B έως E της NACE αναθ. 2 ή, κατά περίπτωση, σε όλα τα προϊόντα
που παρατίθενται στα τµήµατα B έως E της CPA. Οι πληροφορίες αυτές δεν
απαιτούνται για τις οµάδες 37, 38.1, 38.2 και 39 της NACE αναθ. 2. Ο κατάλογος
οµάδων µπορεί να αναθεωρηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 18».

1.2.

Στο παράρτηµα A γ) ("Κατάλογος µεταβλητών"), οι παράγραφοι 6, 7 και 8
αντικαθίστανται από τα εξής:
«6. Οι πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή (αριθ. 110) δεν απαιτούνται για το
τµήµα 36 και τις οµάδες 35.3 και 38.3 της NACE αναθ. 2.
7. Οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (αριθ. 120, 121 και 122) δεν
απαιτούνται για τους τίτλους ∆ και Ε της NACE αναθ. 2.
8. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις παραγγελίες (αριθ. 130, 131 και 132) απαιτούνται
µόνο για τα ακόλουθα τµήµατα της NACE αναθ. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30. Ο κατάλογος των τµηµάτων της NACE αναθ. 2 θα µπορούσε να
τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18.»

1.3.

Στο παράρτηµα A γ) ("Κατάλογος µεταβλητών"), προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος:
«9. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις µεταβλητές αριθ. 210, 220 και 230 δεν
απαιτούνται για την οµάδα 38.3 της NACE αναθ. 2.»

1.4.

Στο παράρτηµα A γ) ("Κατάλογος µεταβλητών"), οι παράγραφοι 9 και 10
αντικαθίστανται από τα εξής:
«10. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές εξαγωγών και τις τιµές εισαγωγών (αριθ.
310, 311, 312 και 340) δεν απαιτούνται για τις ακόλουθες οµάδες ή κλάσεις της
NACE αναθ. 2 και της CPA αντίστοιχα: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 και 38.3.
Ο κατάλογος οµάδων µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 18.
11. Η µεταβλητή για τις τιµές υπολογίζεται µε βάση τα προϊόντα της CPA. Οι
εισαγόµενες µονάδες οικονοµικής δραστηριότητας µπορούν να ταξινοµηθούν εκτός
των δραστηριοτήτων των τίτλων B έως E της NACE αναθ. 2.»

1.5.
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«1. Όλες οι µεταβλητές, µε εξαίρεση τη µεταβλητή για τις τιµές εισαγωγών (αριθ.
340), πρέπει να διαβιβάζονται σε επίπεδο τίτλου (1 γράµµα) και σε διψήφιο επίπεδο
τµήµατος της NACE αναθ. 2. Η µεταβλητή 340 πρέπει να αναφέρεται σε επίπεδο
τίτλου (1 γράµµα) και σε διψήφιο επίπεδο τµήµατος της CPA.
2. Επιπροσθέτως, για τον τίτλο Γ της NACE αναθ. 2, ο δείκτης παραγωγής (αριθ.
110) και ο δείκτης τιµών παραγωγής (αριθ. 310, 311 και 312) πρέπει να
διαβιβάζονται στο τριψήφιο και τετραψήφιο επίπεδο της NACE αναθ. 2. Οι
διαβιβαζόµενοι δείκτες παραγωγής και τιµών παραγωγής στο τριψήφιο και
τετραψήφιο επίπεδο πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% της συνολικής
προστιθεµένης αξίας για κάθε κράτος µέλος του τίτλου Γ της NACE αναθ. 2 σε ένα
δεδοµένο έτος βάσης. Οι µεταβλητές δεν χρειάζεται να διαβιβάζονται σε αυτά τα
λεπτοµερή επίπεδα από τα κράτη µέλη των οποίων η συνολική προστιθεµένη αξία
του τίτλου Γ της NACE αναθ. 2 σε ένα δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει
λιγότερο από το 4% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.»
1.6.

Στο παράρτηµα A, στ) ("Επίπεδο λεπτοµέρειας") παράγραφος 3:
Η φράση «NACE αναθ.1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2»

1.7.

Στο παράρτηµα A στ) ("Επίπεδο λεπτοµέρειας"), οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7
αντικαθίστανται από τα εξής:
«4. Επιπροσθέτως, όλες οι µεταβλητές, µε εξαίρεση τις µεταβλητές κύκλου
εργασιών και νέων παραγγελιών (αριθ. 120, 121, 122, 130, 131 και 132)
διαβιβάζονται για το σύνολο του κλάδου, όπως ορίζεται στη NACE αναθ. 2 Τίτλοι B
έως E, και για τις µεγάλες οµάδες βιοµηχανικών κλάδων (ΜΟΒΚ), όπως ορίζονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 586/2001 της Επιτροπής20.
5.
Οι µεταβλητές κύκλου εργασιών (αριθ. 120, 121 και 122) διαβιβάζονται για το
σύνολο του κλάδου που ορίζεται στους τίτλους Β και Γ της NACE αναθ. 2 και για
τις ΜΟΒΚ, µε εξαίρεση τις ΜΟΒΚ που καθορίζονται για σχετικές µε την ενέργεια
δραστηριότητες.
6.
Οι µεταβλητές νέων παραγγελιών (αριθ. 130, 131 και 132) πρέπει να
διαβιβάζονται για το σύνολο της µεταποίησης, τίτλος Γ της NACE αναθ. 2 και για
έναν περιορισµένο αριθµό ΜΟΒΚ που υπολογίζεται από την κάλυψη του καταλόγου
των τµηµάτων της NACE αναθ. 2, τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο 8
στοιχείο γ) ("Κατάλογος µεταβλητών") του παρόντος παραρτήµατος.
7.
Η µεταβλητή για τις τιµές εισαγωγών (αριθ. 340) πρέπει να διαβιβάζεται για το
σύνολο των βιοµηχανικών προϊόντων, τίτλοι B έως E της CPA και για τις ΜΟΒΚ
που καθορίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 586/2001 από τις οµάδες
προϊόντων της CPA. Αυτή η µεταβλητή δεν χρειάζεται να διαβιβαστεί από τα κράτη
µέλη που δεν έχουν εγκρίνει το ευρώ ως το νόµισµά τους.»

1.8.
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αντικαθίστανται από τα εξής:
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«9. Οι µεταβλητές για τις αγορές της αλλοδαπής (αριθ. 122, 132 και 312) πρέπει
να διαβιβάζονται σύµφωνα µε τη διάκριση σε ευρωζώνη και µη ευρωζώνη. Η
διάκριση πρέπει να εφαρµοστεί για το σύνολο του κλάδου που καθορίζεται στους
τίτλους Β έως Ε της NACE αναθ. 2, για τις ΜΟΒΚ, το επίπεδο τίτλου (1 γράµµα)
και το διψήφιο επίπεδο τµήµατος της NACE αναθ. 2. Οι πληροφορίες σχετικά µε
τους τίτλους ∆ και Ε της NACE αναθ. 2 δεν απαιτούνται για τη µεταβλητή 122.
Επιπλέον, η µεταβλητή για τις τιµές εισαγωγών (αριθ. 340) πρέπει να διαβιβαστούν
σύµφωνα µε τη διάκριση σε ευρωζώνη και µη ευρωζώνη. Η διάκριση πρέπει να
εφαρµοστεί για το σύνολο του κλάδου που καθορίζεται ως τµήµατα Β έως Ε της
CPA, για τις ΜΟΒΚ, το επίπεδο τίτλου (1 γράµµα) και το διψήφιο επίπεδο τµήµατος
της CPA. Για τη διάκριση µεταξύ της ευρωζώνης και της µη ευρωζώνης, η Επιτροπή
δύναται να καθορίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18,
τους όρους σχετικά µε την εφαρµογή ευρωπαϊκού δειγµατοληπτικού συστήµατος,
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Το ευρωπαϊκό
δειγµατοληπτικό σύστηµα ενδέχεται να περιορίσει το πεδίο εφαρµογής της
µεταβλητής για τις τιµές εισαγωγών στην εισαγωγή προϊόντων από τις χώρες που
δεν ανήκουν στην ευρωζώνη. Η διάκριση µεταξύ της ευρωζώνης και της µη
ευρωζώνης για τις µεταβλητές 122, 132, 312 και 340 δεν χρειάζεται να διαβιβαστεί
από τα κράτη µέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το νόµισµά τους.
10. Τα κράτη µέλη των οποίων η προστιθέµενη αξία στους τίτλους B, Γ, ∆ και E
της NACE αναθ. 2 σε ένα δεδοµένο έτος βάσης αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1%
του συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα πρέπει να διαβιβάζουν µόνο τα
στοιχεία για το σύνολο του κλάδου, τις ΜΟΒΚ και το επίπεδο τίτλου της NACE
αναθ. 2 ή το επίπεδο τµήµατος της CPA.»
1.9.

Στο παράρτηµα Α ζ) ("Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων"), η παράγραφος
2 αντικαθίσταται από τα εξής:
«2. Η προθεσµία δύναται να είναι έως και 15 ηµερολογιακές ηµέρες µεγαλύτερη για
τα στοιχεία που αφορούν τα επίπεδα οµάδας και τάξης της NACE αναθ. 2 ή για τα
επίπεδα οµάδας και κλάσης της CPA. Τα κράτη µέλη των οποίων η προστιθέµενη
αξία στους τίτλους B, Γ, ∆ και E της NACE αναθ. 2 σε ένα δεδοµένο έτος βάσης
αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 3% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
προθεσµία µπορεί να παραταθεί έως και 15 ηµερολογιακές ηµέρες για τα στοιχεία
σχετικά µε το σύνολο του κλάδου, τις ΜΟΒΚ και το επίπεδο τίτλου και τµήµατος
της NACE αναθ. 2 ή το επίπεδο τµήµατος και διαίρεσης της CPA.»

1.10.

Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται στο παράρτηµα Α i) ("Πρώτη περίοδος
αναφοράς"):
«Η πρώτη περίοδος αναφοράς για την οποία πρέπει να διαβιβαστούν όλες οι
µεταβλητές στη NACE αναθ. 2 είναι ο Ιανουάριος του 2009 όσον αφορά τα µηνιαία
στοιχεία, και το πρώτο τρίµηνο του 2009 για τα τριµηνιαία στοιχεία.

2.

Παράρτηµα B

2.1.

Το παράρτηµα Β α) ("Πεδίο εφαρµογής") αντικαθίσταται από τα εξής:
«Αυτό το παράρτηµα εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που παρατίθενται
στον τίτλο ΣΤ της NACE αναθ. 2.»
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2.2.

Παράρτηµα B ε) ("Περίοδος αναφοράς"):
Η φράση «NACE» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2»

2.3.

Στο παράρτηµα Β στ) ("Επίπεδο λεπτοµέρειας"), οι παράγραφοι 1 και 2
αντικαθίστανται από τα εξής:
«1. «Οι µεταβλητές αριθ. 110, 130, 210, 220 και 230 πρέπει να διαβιβάζονται
τουλάχιστον στο επίπεδο τίτλου της NACE αναθ. 2.
2. Οι µεταβλητές «νέες παραγγελίες» (αριθ. 130, 135 και 136) απαιτούνται µόνο για
την οµάδα 41.2 και το τµήµα 42 της NACE αναθ. 2.»

2.4.

Στο παράρτηµα Β στ) ("Επίπεδο λεπτοµέρειας") παράγραφος 6:
η φράση «NACE» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2»

2.5.

Στο παράρτηµα Β ζ) ("Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων") παράγραφος 2:
η φράση «NACE αναθ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2»

2.6.

Στο παράρτηµα Β (i) ("Πρώτη περίοδος αναφοράς") προστίθεται η ακόλουθη
πρόταση:
«Η πρώτη περίοδος αναφοράς για την οποία πρέπει να διαβιβαστούν όλες οι
µεταβλητές στη NACE αναθ. 2 είναι ο Ιανουάριος του 2009 όσον αφορά τα µηνιαία
στοιχεία, και το πρώτο τρίµηνο του 2009 για τα τριµηνιαία στοιχεία.»

3.

Παράρτηµα Γ

3.1.

Το παράρτηµα Γ α) ("Πεδίο εφαρµογής") αντικαθίσταται από τα εξής:
«Αυτό το παράρτηµα εφαρµόζεται στις δραστηριότητες που παρατίθενται στο τµήµα
47 της NACE αναθ. 2.»

3.2.

Στο παράρτηµα Γ στ) ("Επίπεδο λεπτοµέρειας"), οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5
αντικαθίστανται από τα εξής:
«1. Οι µεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής
πωλήσεων» ή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) πρέπει να διαβιβάζονται µε βάση
τα επίπεδα λεπτοµέρειας που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Η µεταβλητή
«αριθµός απασχολουµένων ατόµων» (αριθ. 210) πρέπει να διαβιβάζεται µε βάση τα
επίπεδα λεπτοµέρειας που ορίζονται στην παράγραφο 4.
2. Αναλυτικό επίπεδο που συνενώνει τάξεις και οµάδες της NACE αναθ. 2:
τάξη 47.11·
τάξη 47.19·
οµάδα 47.2·
οµάδα 47.3·
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άθροισµα των τάξεων 47.73, 47.74 και 47.75·
άθροισµα των τάξεων 47.51, 47.71 και 47.72·
άθροισµα των τάξεων 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 και 47.63·
άθροισµα των τάξεων 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77
και 47.78·
τάξη 47.91.
3. Συγκεντρωτικό επίπεδο που συνενώνει τάξεις και οµάδες της NACE αναθ. 2:
άθροισµα της τάξης και της οµάδας 47.11 και 47.2·
άθροισµα των οµάδων και των τάξεων 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 και 47.9·
Τµήµα 47
Τµήµα 47 χωρίς το 47.3»
4.
Τµήµα 47
Τµήµα 47 χωρίς το 47.3
5. Τα κράτη µέλη των οποίων ο κύκλος εργασιών στο τµήµα 47 της NACE αναθ. 2
σε ένα δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3% του συνόλου της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας χρειάζεται να διαβιβάσουν µόνο τη µεταβλητή "κύκλος
εργασιών" (αριθ. 120) και τις µεταβλητές "αποπληθωριστής πωλήσεων" ή "όγκος
πωλήσεων" (αριθ. 330/123) σύµφωνα µε τα επίπεδα λεπτοµέρειας που ορίζονται
στην παράγραφο 3.»
3.3.

Στο παράρτηµα Γ ζ) ("Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων"), οι παράγραφοι
1, 2 και 3 αντικαθίσταται από τα εξής:
«1. Οι µεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής
πωλήσεων» ή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) πρέπει να διαβιβάζονται εντός δύο
µηνών στα επίπεδα λεπτοµέρειας που ορίζονται στην παράγραφο 2 του στοιχείου στ)
του παρόντος παραρτήµατος. Η προθεσµία µπορεί να είναι µεγαλύτερη κατά 15
ηµέρες το πολύ για τα κράτη µέλη των οποίων ο κύκλος εργασιών στο τµήµα 47 της
NACE αναθ. 2 σε δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3% του
συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2. Οι µεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής πωλήσεων»
ή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) πρέπει να διαβιβάζονται εντός ενός µηνός στα
επίπεδα λεπτοµέρειας που ορίζονται στην παράγραφο 3 του στοιχείου στ) του
παρόντος παραρτήµατος. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν να συµµετάσχουν
για τις µεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής
πωλήσεων» ή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) µε συνεισφορές σύµφωνα µε την
κατανοµή του ευρωπαϊκού δειγµατοληπτικού συστήµατος, όπως ορίζεται στο άρθρο
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4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Οι όροι κατανοµής θα καθοριστούν
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18.
3. Η µεταβλητή "αριθµός απασχολουµένων ατόµων" πρέπει να διαβιβάζεται εντός
δύο µηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η προθεσµία µπορεί να είναι
µεγαλύτερη κατά 15 ηµέρες το πολύ για τα κράτη µέλη των οποίων ο κύκλος
εργασιών στο τµήµα 47 της NACE αναθ. 2 σε δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει
λιγότερο από το 3% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.»
3.4.

Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται στο παράρτηµα Γ (i) ("Πρώτη περίοδος
αναφοράς"):
«Η πρώτη περίοδος αναφοράς για την οποία πρέπει να διαβιβαστούν όλες οι
µεταβλητές στη NACE αναθ. 2 είναι ο Ιανουάριος του 2009 όσον αφορά τα µηνιαία
στοιχεία, και το πρώτο τρίµηνο του 2009 για τα τριµηνιαία στοιχεία.»

4.

Παράρτηµα ∆

4.1.

Το παράρτηµα ∆ α) ("Πεδίο εφαρµογής") αντικαθίσταται από τα εξής:
«Αυτό το παράρτηµα εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που παρατίθενται στα
τµήµατα 45 και 46 και στους τίτλους Η έως Ι∆ και ΙΣΤ έως ΙΘ της NACE αναθ. 2.»

4.2.

Στο παράρτηµα ∆ γ) ("Επίπεδο λεπτοµέρειας") παράγραφος 4 στοιχείο δ):
Η φράση «NACE» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2»

4.3.

Στο παράρτηµα ∆ στ) ("Επίπεδο λεπτοµέρειας"), οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5
αντικαθίστανται από τα εξής:
«1. Η µεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) πρέπει να διαβιβάζεται µε βάση τις
ακόλουθες οµαδοποιήσεις της NACE αναθ. 2:
46 σε τριψήφιο επίπεδο·
45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2 και 82·
άθροισµα 45.1, 45.3 και 45.4·
άθροισµα 55 και 56·
άθροισµα 69.1, 69.2 και 70.2.
2. Η µεταβλητή "αριθµός απασχολουµένων ατόµων" (αριθ. 210) πρέπει να
διαβιβάζεται µε βάση τα ακόλουθα οµαδοποιηµένα επίπεδα της NACE αναθ. 2:
τµήµατα 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62 και 63·
άθροισµα των 69, 70.2, 71, 73 και 74·
άθροισµα 55 και 56·
άθροισµα των 78, 79, 80, 81.2 και 82.
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3. Για τα τµήµατα 45 και 46 της NACE αναθ. 2, η µεταβλητή «κύκλος εργασιών»
αρκεί να διαβιβάζεται στο διψήφιο επίπεδο από τα κράτη µέλη των οποίων η
προστιθέµενη αξία στα εν λόγω τµήµατα της NACE αναθ. 2 για ένα δεδοµένο έτος
βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 4% του συνόλου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
4. Για τους τίτλους Η και Ι της NACE αναθ. 2, η µεταβλητή «αριθµός
απασχολουµένων ατόµων» (αριθ. 210) αρκεί να διαβιβάζεται σε επίπεδο τίτλου από
τα κράτη µέλη των οποίων η συνολική προστιθέµενη αξία στους τίτλους Η και Ι της
NACE αναθ. 2 για ένα δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 4%
του συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
5. Η µεταβλητή "τιµές παραγωγού" (αριθ. 310) πρέπει να διαβιβάζεται µε βάση τις
ακόλουθες δραστηριότητες και οµαδοποιήσεις της NACE αναθ. 2:
49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.2, 71, 73, 78, 80 και 81.2·
άθροισµα 50.1 και 50.2·
άθροισµα 69.1, 69.2 και 70.2.
Το τµήµα 78 της NACE αναθ. 2 καλύπτει το συνολικό κόστος της εξεύρεσης και της
προµήθειας προσωπικού.»
4.4.

Στο παράρτηµα ∆ στ) ("Επίπεδο λεπτοµέρειας"), η παράγραφος 7 αντικαθίσταται
από τα εξής:
«7. Για το τµήµα 63 της NACE αναθ. 2, η µεταβλητή για τις τιµές εισαγωγών (αριθ.
310) αρκεί να διαβιβάζεται στο διψήφιο επίπεδο από τα κράτη µέλη των οποίων ο
κύκλος εργασιών στο εν λόγω τµήµα της NACE αναθ. 2 για ένα δεδοµένο έτος
βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 4% του συνόλου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.»

4.5.

Στο παράρτηµα ∆ η) ("Πιλοτικές µελέτες"), η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τα
εξής:
«3. Εκτίµηση του εφικτού και της σκοπιµότητας της συλλογής δεδοµένων σχετικά
µε:
(i) δραστηριότητες διαχείρισης εταιρειών χαρτοφυλακίου (οµάδες 64.2 και 70.1 της
NACE αναθ. 2)·
(ii) διαχείριση ακίνητης περιουσίας (τµήµα 68 της NACE αναθ. 2)·
(iii) έρευνα και ανάπτυξη (τµήµα 72 NACE αναθ. 2)·
(iv) δραστηριότητες ενοικίασης (τµήµα 77 της NACE αναθ. 2)·
(v) τίτλοι ΙΑ, ΙΣΤ, ΙΖ, ΙΗ και ΙΘ της NACE αναθ. 2·»

4.6.
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Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται στο παράρτηµα ∆ (i) ("Πρώτη περίοδος
αναφοράς"):
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«Η πρώτη περίοδος αναφοράς για την οποία πρέπει να διαβιβαστούν όλες οι
µεταβλητές στη NACE αναθ. 2 είναι το πρώτο τρίµηνο του 2009.»
4.7.

Το παράρτηµα ∆ ι) ("Μεταβατική περίοδος") αντικαθίσταται από τα εξής:
«Μπορεί να χορηγηθεί µεταβατική περίοδος που να λήγει το αργότερο στις 11
Αυγούστου 2008 για τη µεταβλητή αριθ. 310, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 18. ∆ύναται να χορηγηθεί περαιτέρω µεταβατική περίοδος
ενός έτους για την εφαρµογή της µεταβλητής αριθ. 310 όσον αφορά τα τµήµατα 52,
69, 70, 71, 73, 78, 80 και 81 της NACE αναθ. 2, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 18. Πέραν αυτών των µεταβατικών περιόδων, δύναται να
χορηγηθεί περαιτέρω µεταβατική περίοδος ενός έτους, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 18, στα κράτη µέλη των οποίων ο κύκλος εργασιών στις
δραστηριότητες της NACE αναθ. 2, οι οποίες παρατίθενται στο στοιχείο α) "Πεδίο
εφαρµογής", σε ένα δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του
συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2150/2002 τροποποιείται ως εξής:
1.

Το παράρτηµα Ι, τµήµα 1 αντικαθίσταται από τα εξής:
«Οι στατιστικές καταρτίζονται για όλες τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο
κάλυψης των τίτλων Α έως ΚΑ της NACE αναθ. 2. Οι τίτλοι αυτοί καλύπτουν όλες
τις οικονοµικές δραστηριότητες.
Το παρόν παράρτηµα καλύπτει επίσης:

2.

α)

τα απόβλητα που δηµιουργούνται από τα νοικοκυριά;

β)

τα απόβλητα που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάκτησης και/ή διάθεσης.»

Το παράρτηµα Ι, τµήµα 8 (1.1) αντικαθίσταται από τα εξής:
«1.1. Τα ακόλουθα στοιχεία, όπως περιγράφονται στη NACE αναθ. 2:
Αριθ.
στοιχείου

Κωδικός
NACE αναθ.
2

Περιγραφή

1

Τµήµα 1
Τµήµα 2

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
∆ασοκοµία και υλοτοµία

2

Τµήµα 3

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

3

Τίτλος B

Ορυχεία και λατοµεία

4

Τµήµα 10
Τµήµα 11
Τµήµα 12

Παραγωγή τροφίµων
Ποτοποιία
Παραγωγή προϊόντων καπνού

5

Τµήµα 13
Τµήµα 14
Τµήµα 15

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή ειδών ενδυµασίας
Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών

6

Τµήµα 16

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

7

Τµήµα 17
Τµήµα 18

Χαρτοποιία και παραγωγή χάρτινων ειδών
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων

8

Τµήµα 19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

9

Τµήµα 20
Τµήµα 21

Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και
φαρµακευτικών σκευασµάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές
ύλες

Τµήµα 22
10

Τµήµα 23

Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων

11

Τµήµα 24
Τµήµα 25

Παραγωγή βασικών µετάλλων
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα
και τα είδη εξοπλισµού

12

Τµήµα 26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και
οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού

Τµήµα 27
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Τµήµα 28
Τµήµα 29
Τµήµα 30

Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών

13

Τµήµα 31
Τµήµα 32
Τµήµα 33

Κατασκευή επίπλων
Μεταποίηση π.δ.κ.α.
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού

14

Τίτλος ∆

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και
κλιµατισµού

15

Τµήµα 36
Τµήµα 37
Τµήµα 39

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Επεξεργασία λυµάτων
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη
διαχείριση αποβλήτων

16

Τµήµα 38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων· ανάκτηση
υλικών

17

Τίτλος ΣΤ

Κατασκευές
∆ραστηριότητες υπηρεσιών:

18
Τίτλος Ζ,
εκτός 46.77

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχανοκίνητων
οχηµάτων και µοτοσυκλετών

Τίτλος H
Τίτλος Θ

Τίτλος ΚΑ

Μεταφορά και αποθήκευση
∆ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και
υπηρεσιών εστίασης
Ενηµέρωση και επικοινωνία
Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας
Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες
∆ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Εκπαίδευση
∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· µη
διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που
αφορούν την παραγωγή αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση
∆ραστηριότητες εξωεδαφικών οργανισµών και φορέων

Τάξη 46.77

Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων

Τίτλος Ι
Τίτλος ΙΑ
Τίτλος ΙΒ
Τίτλος ΙΓ
Τίτλος Ι∆
Τίτλος ΙΕ
Τίτλος ΙΣΤ
Τίτλος ΙΖ
Τίτλος ΙΗ
Τίτλος ΙΘ
Τίτλος Κ

19
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Το παράρτηµα Ι στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 αντικαθίσταται από τα
εξής:
«β) Κάλυψη
Η παρούσα ενότητα καλύπτει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που εµπίπτουν στους
τίτλους Γ έως Ι∆ και ΙΗ και στα τµήµατα 94 και 95 της στατιστικής ονοµατολογίας των
οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE αναθ. 2). Ο τίτλος IΑ θα
περιληφθεί µε την επιφύλαξη προγενέστερων επιτυχών πιλοτικών µελετών.»
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