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I. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 01 
ΕΩΣ 44, ΚΑΙ 48 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
Το CPV αποτελείται από ένα κύριο λεξιλόγιο και ένα συµπληρωµατικό λεξιλόγιο. Το κύριο λεξιλόγιο περιλαµβάνει έναν 
κατάλογο κωδικών για αγαθά, εργασίες και υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται συχνά στις συµβάσεις. Το συµπληρωµατικό 
λεξιλόγιο σχεδιάσθηκε για την υποβοήθηση της αναθέτουσας αρχής στην περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια. 
 
Για την περιγραφή του αντικειµένου µιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν από τους 
κωδικούς που παρατίθενται στο κύριο λεξιλόγιο του CPV και µπορούν να προσθέσουν κωδικούς από το συµπληρωµατικό 
λεξιλόγιο, εάν απαιτούνται περισσότερες περιγραφικές πληροφορίες. Οι περιγραφές µπορούν να εξειδικευθούν 
χρησιµοποιώντας το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητες Α έως Ν για προϊόντα, ενότητες Ο έως Υ για υπηρεσίες και 
ενότητες Δ και ΣΤ για προϊόντα ή υπηρεσίες. 
 
Για παράδειγµα, εάν ο χρήστης επιθυµεί να αγοράσει τραπέζια, θα επιλέξει τον κωδικό «39121200-8 Τραπέζια» στο κύριο 
λεξιλόγιο για να καθορίσει το βασικό προϊόν. Το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περαιτέρω 
περιγραφή του προϊόντος: 
- Η χρησιµοποίηση του κωδικού «FA02-9 Για χρήση σε παιδικό σταθµό» σηµαίνει ότι τα τραπέζια θα είναι κατάλληλα 
για παιδιά σε έναν εκπαιδευτικό χώρο. 
- Η χρησιµοποίηση του συµπληρωµατικού κωδικού «FG19-6 Για κατασκήνωση» σηµαίνει ότι τα τραπέζια θα είναι 
ελαφριά ή/και πτυσσόµενα για την ειδική αυτή χρήση. 
- Εάν τα τραπέζια απαιτούνται για µια ειδική εκδήλωση, και εάν η αναθέτουσα αρχή δεν επιθυµεί να τα αγοράσει, ο 
κωδικός «PA01-7 Μίσθωση» ανταποκρίνεται στη συγκεκριµένη αυτή ανάγκη. 
-Το υλικό κατασκευής των επίπλων, για παράδειγµα για αισθητικούς λόγους, µπορεί να καθορισθεί χρησιµοποιώντας την 
ενότητα Α του συµπληρωµατικού λεξιλογίου. 
 
Σηµείωση: Κάθε τµήµα του CPV βασίζεται σε δενδροειδή διάρθρωση. Κάθε κωδικός ταξινόµησης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί δυνητικά για µια πρόσκληση υποβολής προσφορών· ωστόσο, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση 
κωδικών από την κορυφή της δοµής δένδρου, καθώς ενδέχεται να παραπλανήσουν τους δυνητικούς προµηθευτές. 
 
ΤΜΗΜΑ 03: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Γεωργικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φυτοκοµίας και υπηρεσίες κυνηγιού, οι οποίες περιλαµβάνονται στις 
οµάδες 771, 773 και 776 
- Ζωοτεχνικές υπηρεσίες και κτηνοτροφικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στις οµάδες 774 και 
775. 
- Υπηρεσίες δασοκοµίας και υπηρεσίες υλοτοµίας, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 772 
Υπηρεσίες δασοκοµίας 
- Υπηρεσίες σχετιζόµενες µε την αλιεία, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 777 
- Προϊόντα καπνού, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1599 
- Γεωργικά µηχανήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στο τµήµα 16 
 
Οµάδα 031: Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 
 
Τάξη 0311: Φυτά και προϊόντα µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Προϊόντα καπνού, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1599 
 
Τάξη 0312: Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει κάθε είδους λουλούδια και φυτά του κλάδου της κηπευτικής, ζώντα ή κοµµένα, 
επεξεργασµένα ή µη επεξεργασµένα, και µέρη φυτών του κλάδου της κηπευτικής (βολβούς, ρίζες, µοσχεύµατα 
κλπ.) 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Σπόρους ανθέων, οι οποίοι ταξινοµούνται µε τους σπόρους στην τάξη 0311 
- Βολβούς λουλουδιών, οι οποίοι ταξινοµούνται µε τα προϊόντα φυτωρίων δέντρων στην τάξη 0345 
- Διακοσµητικά φυτά του κλάδου της δασοκοµίας, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0344 
 
Τάξη 0313: Φυτά για αφεψήµατα και µπαχαρικά 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Παρασκευασµένος ή επεξεργασµένος καφές, τσάι, µατέ ή βότανα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1586  
- Παρασκευασµένα ή επεξεργασµένα µπαχαρικά και καρυκεύµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1587 
 
Τάξη 0314: Ζωικά και συναφή προϊόντα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
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- Γεωργικά µηχανήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στο τµήµα 16 
- Επεξεργασµένο µέλι, το οποίο ταξινοµείται µε τη ζάχαρη και τα συναφή προϊόντα στην τάξη 1583 
- Κηροί του πετρελαϊκού κλάδου, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 0922 
- Φυτικοί κηροί, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 1542 
- Ευώδη παρασκευάσµατα και κηροί, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3981 
 
Οµάδα 032: Δηµητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί 
 
Τάξη 0321: Δηµητριακά και πατάτες 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Σπόρους, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 0311 
- Προϊόντα πατάτας ή επεξεργασµένες πατάτες, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 153 
 
Τάξη 0322: Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Παρασκευασµένα ή επεξεργασµένα λαχανικά, φρούτα και ξηρούς καρπούς, τα οποία περιλαµβάνονται στην 
τάξη 1533 
 
Οµάδα 033: Προϊόντα κτηνοτροφίας, θήρας και αλιείας 
 
Τάξη 0331: Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Παρασκευασµένο ή επεξεργασµένο κρέας ψαριού, το οποίο περιλαµβάνεται στην οµάδα 152 
- Ζωοτροφές από ψάρι για άλλα ζώα, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 1571 
 
Τάξη 0332: Μεγάλα ζώα, ζώα κτηνοτροφίας και µικρά ζώα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Αυγά, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0314 
- Κρέας, παρασκευασµένο ή επεξεργασµένο, το οποίο περιλαµβάνεται στις τάξεις 1511, 1513 
- Γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 155 
- Ζωοτροφές από κρέας για άλλα ζώα, οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 1571 
 
Τάξη 0333: Προϊόντα ζώων εκτρεφόµενων σε αγροκτήµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Διατηρηµένο γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 155 
- Γούνες και προϊόντα από γούνα, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 186 
- Επεξεργασµένο ζωικό µαλλί, γουνοδέρµατα και δέρµα για ρουχισµό, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1928 
 
Οµάδα 034: Δασοκοµικά και υλοτοµικά προϊόντα 
 
Τάξη 0341: Ξύλο 
Η ενότητα αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον κατά την αγορά πρώτων υλών. Για τον προσδιορισµό ενός 
υλικού για τη συµπλήρωση της περιγραφής ενός προϊόντος, οι χρήστες παραπέµπονται στο συµπληρωµατικό 
λεξιλόγιο, και ειδικότερα στην ενότητα Α, οµάδα Β. 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ξυλοπολτό, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 0346 
- Καύσιµα µε βάση το ξύλο, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0911 
- Ξύλο ως µεταποιηµένο υλικό κατασκευών, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 4419 (κόντρα πλακέ, σανίδες 
παρκέ κλπ.) 
 
Τάξη 0342: Κόµµεα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κηρούς 
 
Τάξη 0343: Φελλός 
Η ενότητα αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον κατά την αγορά πρώτων υλών. Για τον προσδιορισµό ενός 
υλικού για τη συµπλήρωση της περιγραφής ενός προϊόντος, οι χρήστες παραπέµπονται στο συµπληρωµατικό 
λεξιλόγιο, και ειδικότερα στην ενότητα Α, οµάδα Β. 
 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Φελλούς, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4461 
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Τάξη 0344: Δασοκοµικά προϊόντα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Φυτά του κλάδου της φυτοκοµίας, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0312 
 
Τάξη 0345: Προϊόντα φυτωρίων δέντρων 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κηπευτικά προϊόντα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0312 
 
ΤΜΗΜΑ 09: ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Για την παροχή λεπτοµερέστερης περιγραφής, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητα 
Λ «Λοιπά χαρακτηριστικά για διανοµή ενέργειας και νερού». 
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρµολόγησης πύργων γεώτρησης, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην κατηγορία 505315  
- Υπηρεσίες σχετιζόµενες µε την εξόρυξη πετρελαίου και αερίου, υπηρεσίες υγροποίησης και 
επαναεριοποίησης για τη µεταφορά φυσικού αερίου, οι οποίες περιλαµβάνονται στο τµήµα 76  
- Υπηρεσίες εξερεύνησης πετρελαίου και αερίου, οι οποίες περιλαµβάνονται στην κατηγορία 71351 
και στην κατηγορία 71352 
 
Οµάδα 091: Καύσιµα 
 
Τάξη 0911: Στερεά καύσιµα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Προϊόντα άνθρακα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0924 
- Πυρηνικά καύσιµα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0934 
 
Τάξη 0912: Αέρια καύσιµα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υγροποιηµένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο), το οποίο ταξινοµείται µε τα πετρελαϊκά προϊόντα στην τάξη 0913 
- Αέρια προώθησης διαστηµικών σκαφών, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 241 
 
Τάξη 0913: Πετρέλαιο και αποστάγµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Λιπαντικά παρασκευάσµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0921 
- Βαζελίνη, κεριά και ειδικά αποστάγµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0922 
- Πετρέλαιο (αργό), το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 0923 
 
Οµάδα 092: Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή 
 
Τάξη 0921: Λιπαντικά παρασκευάσµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Λιπαντικά παρασκευασµένα από οποιοδήποτε άλλο προϊόν εκτός του πετρελαίου, τα οποία περιλαµβάνονται 
στην τάξη 2495 
 
Τάξη 0922: Βαζελίνη, κεριά και ειδικά αποστάγµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κεριά παρασκευασµένα από οποιοδήποτε άλλο προϊόν εκτός του πετρελαίου 
 
Οµάδα 093: Ηλεκτρική, θερµαντική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια 
 
Τάξη 0932: Ατµός, θερµό νερό και συναφή προϊόντα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Προµήθειες για συστήµατα θέρµανσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 441 
- Προµήθειες κεντρικής θέρµανσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4462 
- Εργασίες εγκατάστασης και κατασκευής για συσκευές που χρησιµοποιούν ατµό ή/και θερµό νερό, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στο τµήµα 45 
- Ατµογεννήτριες και µηχανήµατα, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 421 
- Αγωγοί, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4416 
 
Τάξη 0933: Ηλιακή ενέργεια 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
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- Εργασίες εγκατάστασης και κατασκευής για ηλιακούς συλλέκτες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4526 
 
Τάξη 0934: Πυρηνικά καύσιµα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μεταλλεύµατα ουρανίου, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1461 
- Υπηρεσίες ραδιενεργών αποβλήτων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9052 
 
ΤΜΗΜΑ 14: ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες χύτευσης για βασικά µέταλλα ή κράµατα από σχέδια ή µοντέλα, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 7999 
- Υπηρεσίες µεταλλικής επικάλυψης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7999 
- Υπηρεσίες µη µεταλλικής επικάλυψης (υπηρεσίες διεργασιών πλαστικής επικάλυψης, φωσφάτωση, 
εφυάλωση, σκυρόδεµα κλπ.), οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7999 
- Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επιφάνειας για µέταλλα, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7999 
- Υπηρεσίες σφυρηλασίας, λείανσης και άλλες υπηρεσίες διαµόρφωσης µετάλλων, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 7999 
- Κονεοµεταλλουργία, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 7999 
- Εξοπλισµός ορυχείων, ο οποίος περιλαµβάνεται στην οµάδα 431 
 
Οµάδα 142: Άµµος και άργιλος 
Η ενότητα αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον κατά την αγορά πρώτων υλών. Για τον προσδιορισµό ενός 
υλικού για τη συµπλήρωση της περιγραφής ενός προϊόντος, οι χρήστες παραπέµπονται στο συµπληρωµατικό 
λεξιλόγιο, και ειδικότερα στην ενότητα Α, οµάδα Β. 
 
Οµάδα 143: Χηµικά και ορυκτά λιπάσµατα 
 
Τάξη 1431: Ορυκτά λιπάσµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Οργανικά λιπάσµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 2443 
 
Οµάδα 144: Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Αλάτι για επιτραπέζια χρήση, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 1587 
 
Οµάδα 145: Προϊόντα ορυχείων και λατοµείων 
 
Τάξη 1452: Πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι· κησιρόλιθοι· σµύριδα· φυσικά λειαντικά· άλλα ορυκτά 
και πολύτιµα µέταλλα. 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Πολύτιµους και ηµιπολύτιµους λίθους για κοσµήµατα, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 1851 
 
Οµάδα 146: Μεταλλεύµατα και µέταλλα 
Η ενότητα αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον κατά την αγορά πρώτων υλών. Για τον προσδιορισµό ενός 
υλικού για τη συµπλήρωση της περιγραφής ενός προϊόντος, οι χρήστες παραπέµπονται στο συµπληρωµατικό 
λεξιλόγιο, και ειδικότερα στην ενότητα Α, οµάδα Β. 
 
Τάξη 1461: Μεταλλεύµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μεταλλικά προϊόντα, τα οποία ταξινοµούνται ανά ονοµασία προϊόντος, µε προσθήκη του υλικού κάνοντας 
χρήση του συµπληρωµατικού λεξιλογίου 
- Παρασκευασµένο ουράνιο ως πυρηνικό καύσιµο, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 0934 
 
Τάξη 1462: Κράµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Προϊόντα κραµάτων, τα οποία ταξινοµούνται ανά ονοµασία προϊόντος, µε προσθήκη του υλικού κάνοντας χρήση 
του συµπληρωµατικού λεξιλογίου 
 
Οµάδα 147: Βασικά µέταλλα  
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Η ενότητα αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον κατά την αγορά πρώτων υλών. Για τον προσδιορισµό ενός 
υλικού για τη συµπλήρωση της περιγραφής ενός προϊόντος, οι χρήστες παραπέµπονται στο συµπληρωµατικό 
λεξιλόγιο, και ειδικότερα στην ενότητα Α, οµάδα Β. 
 
Οµάδα 148: Διάφορα µη µεταλλικά ορυκτά προϊόντα 
Η ενότητα αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον κατά την αγορά πρώτων υλών. Για τον προσδιορισµό ενός 
υλικού για τη συµπλήρωση της περιγραφής ενός προϊόντος, οι χρήστες παραπέµπονται στο συµπληρωµατικό 
λεξιλόγιο, και ειδικότερα στην ενότητα Α, οµάδα Β. 
 
Οµάδα 149: Ανακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες ύλες 
Η ενότητα αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον κατά την αγορά πρώτων υλών. Για τον προσδιορισµό ενός 
υλικού για τη συµπλήρωση της περιγραφής ενός προϊόντος, οι χρήστες παραπέµπονται στο συµπληρωµατικό 
λεξιλόγιο. 
 
ΤΜΗΜΑ 15: ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Για την παροχή λεπτοµερέστερης περιγραφής, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητα 
Η «Λοιπά χαρακτηριστικά για τρόφιµα, ποτά και γεύµατα». 
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού και συναφή µέρη αυτών, τα οποία 
περιλαµβάνονται στην οµάδα 422 
 
Οµάδα 151: Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 
 
Τάξη 1511: Κρέας 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ζώντα ζώα, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 033 
 
Οµάδα 152: Παρασκευασµένα και διατηρηµένα ψάρια 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Νωπά ψάρια, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0331 
- Ζωοτροφές από ψάρι για άλλα ζώα, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 1571 
- Ψαρόσουπες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 1589 
 
Οµάδα 153: Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 
 
Τάξη 1531: Πατάτες και προϊόντα πατάτας 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μη επεξεργασµένες πατάτες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 0321 
 
Τάξη 1533: Επεξεργασµένα φρούτα και λαχανικά 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Νωπά λαχανικά, φρούτα και ξηρούς καρπούς, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 032 
 
Οµάδα 154: Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Αραβοσιτέλαιο, το οποίο ταξινοµείται µε τα άµυλα και αµυλώδη προϊόντα, στην τάξη 1562 
- Βούτυρο, λίπος ή έλαιο κακάου, τα οποία ταξινοµούνται µε τα προϊόντα από κακάο στην τάξη 1584 
- Αιθέρια έλαια, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 2492 
 
Οµάδα 155: Γαλακτοκοµικά προϊόντα 
 
Τάξη 1551: Γάλα και κρέµα γάλακτος 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Νωπό γάλα, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 0333 
- Σοκολατούχο γάλα, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 1598 
 
Οµάδα 156: Προϊόντα αλεσµένων δηµητριακών, άµυλα και αµυλώδη προϊόντα 
 
Τάξη 1562: Άµυλα και αµυλώδη προϊόντα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Διαλύµατα γλυκόζης για ιατρική χρήση, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3369 
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Οµάδα 158: Διάφορα προϊόντα διατροφής 
 
Τάξη 1581: Αρτοσκευάσµατα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Φρυγανισµένα προϊόντα άρτου, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1582 
 
Τάξη 1583: Ζάχαρη και συναφή προϊόντα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Φυσικό µέλι, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 0314 
 
Τάξη 1584: Κακάο· προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κόκκους κακάου, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 0313 
- Σοκολατούχο γάλα, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 1598 
 
Τάξη 1585: Προϊόντα ζυµαρικών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Σιµιγδάλι, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 1562. Στην τάξη αυτή, το «Κουσκούς» πρέπει να θεωρείται 
πλήρες γεύµα. 
 
Τάξη 1586: Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Τσάι σε κλώνους και ακατέργαστο µατέ, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0313  
 
Τάξη 1587: Καρυκεύµατα και αρτύµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Σπόρους από σινάπι, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 0311 
- Μπαχαρικά και µη επεξεργασµένα καρυκεύµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0313 
- Αλάτι εκτός αυτού για τραπεζική χρήση, το οποίο περιλαµβάνεται στην οµάδα 144 
 
ΤΜΗΜΑ 16: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
Οµάδα 166: Ειδικά γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι ταξινοµούνται µε τα µηχανήµατα για την επεξεργασία τροφίµων 
στην τάξη 4221 
 
Οµάδα 167: Ελκυστήρες 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μέρη και εξαρτήµατα για γεωργικά οχήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 343 
 
Οµάδα 168: Μέρη γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης για γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στις τάξεις 5053 και 5152 
 
ΤΜΗΜΑ 18: ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
 
Οµάδα 181: Ρουχισµός επαγγελµατικής χρήσης, ειδικός ρουχισµός και εξαρτήµατα. 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Στρατιωτικό και αστυνοµικό ρουχισµό, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3581 
- Ρούχα ασφαλείας και εξαρτήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στις τάξεις 3511 και 3581 
 
Οµάδα 182: Εξωτερικά ενδύµατα 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Γούνινα είδη, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 186 
- Στρατιωτικό και αστυνοµικό ρουχισµό, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3581 
- Ρούχα ασφαλείας και εξαρτήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στις τάξεις 3511 και 3581 
 
Οµάδα 183: Ενδύµατα 
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Τάξη 1831: Εσώρουχα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Στηθοδέσµους και συναφή είδη, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1832 
 
Οµάδα 184: Ειδικά ενδύµατα και εξαρτήµατα ένδυσης 
 
Τάξη 1841: Ειδικά ενδύµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ρουχισµό επαγγελµατικής χρήσης, ο οποίος περιλαµβάνεται στην οµάδα 181 
- Στρατιωτικό και αστυνοµικό ρουχισµό, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3581 
- Ρούχα ασφαλείας και εξαρτήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στις τάξεις 3511 και 3581 
 
Τάξη 1842: Εξαρτήµατα ρουχισµού 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εξαρτήµατα επαγγελµατικού ρουχισµού, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1814 
- Εξαρτήµατα καλυµµάτων κεφαλής, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1844 
 
Τάξη 1844: Καπέλα και καλύµµατα κεφαλής 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Στρατιωτικά καλύµµατα κεφαλής, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3581 
 
Οµάδα 185: Κοσµήµατα, ρολόγια χειρός και συναφή είδη 
 
Τάξη 1851: Κοσµήµατα και συναφή είδη 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ακατέργαστους πολύτιµους και ηµιπολύτιµους λίθους και µέταλλα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1452 
 
Τάξη 1852: Είδη ωρολογοποιίας για ατοµική χρήση 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ρολόγια χώρου, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3925 
 
Τάξη 1853: Δώρα και βραβεία 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μετάλλια, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1851 
 
Οµάδα 186: Γούνες και γούνινα είδη 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει δέρµα, γουνοδέρµατα και δέρµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στο τµήµα 19 
 
Οµάδα 188: Υποδήµατα 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ορθοπεδικά υποδήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3314 
 
ΤΜΗΜΑ 19: ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Φυτικές πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην τάξη 0311 
- Είδη ρουχισµού, τα οποία περιλαµβάνονται στο τµήµα 18, ρούχα προστασίας και ασφαλείας, τα 
οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3511, ιατρικός ρουχισµός, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 
3319, ή αθλητικός ρουχισµός ο οποίος δεν ταξινοµείται στο τµήµα 18, ο οποίος περιλαµβάνεται στην 
οµάδα 374 
- Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες φινιρίσµατος, όπως βαφή ινών, νηµάτων και υφασµάτων, 
υπηρεσίες εκτύπωσης για υφάσµατα και άλλες κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες φινιρίσµατος, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9839 
- Υπηρεσίες επιδιόρθωσης υφασµάτων και υφασµάτινων ειδών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 
5083 
- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού κατασκήνωσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
τάξη 5088 
- Υπηρεσίες µεταποίησης για πλαστικά µέρη, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7999 
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Οµάδα 191: Δέρµα 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Γουνοδέρµατα ζώων, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1928 
- Δερµάτινα είδη, τα οποία αναζητούνται ανά ονοµασία προϊόντος 
 
Οµάδα 192: Υφάσµατα και συναφή είδη 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ακατέργαστο ζωικό µαλλί, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 0333 
- Υφαντικά νήµατα και κλωστές, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 194 
- Υφασµάτινα παρεµβύσµατα, νήµατα, υφάσµατα και είδη για τεχνική χρήση, τα οποία περιλαµβάνονται στην 
τάξη 3956 
 
Οµάδα 194: Υφαντικά νήµατα και κλωστές 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υφάσµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 192 
- Υφασµάτινα παρεµβύσµατα, νήµατα, υφάσµατα και είδη για τεχνική χρήση, τα οποία περιλαµβάνονται στην 
τάξη 3956 
 
Οµάδα 195: Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 
 
Τάξη 1951: Προϊόντα από καουτσούκ 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Φυσικό καουτσούκ, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 0311 
- Προϊόντα από καουτσούκ, τα οποία αναζητούνται ανά ονοµασία προϊόντος 
 
Τάξη 1952: Πλαστικά προϊόντα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Πλαστικά σε πρωτογενείς µορφές, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 245 
- Προϊόντα ρητίνης, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 2432 
 
Οµάδα 197: Συνθετικό καουτσούκ και ίνες 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Συνθετικά νήµατα ή κλωστές, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1944 
 
ΤΜΗΜΑ 22: ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες εκτυπώσεων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7981 
- Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και φινιρίσµατος, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7997 
- Υπηρεσίες τυπογραφικής σύνθεσης και παρασκευής εκτυπωτικών πλακών, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 7982 
- Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισµικού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7226 
- Υπηρεσίες αναπαραγωγής για εγγραφή ήχου και εικόνας, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7999 
 
Οµάδα 221: Τυπωµένα βιβλία, διαφηµιστικά φυλλάδια και ενηµερωτικά έντυπα 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εφηµερίδες, περιοδικές εκδόσεις και περιοδικά, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 222 
 
Οµάδα 224: Γραµµατόσηµα, επιταγές, τραπεζογραµµάτια, πιστοποιητικά αποθήκης, εµπορικό 
διαφηµιστικό υλικό, κατάλογοι και εγχειρίδια 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Γενικό εξοπλισµό ταχυδροµείου, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3013 
- Βιβλία γραµµατοσήµων και συλλογών γραµµατοσήµων, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 2284 
- Χαρτί για την παραγωγή των προαναφερθέντων εγγράφων, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 3019 
 
Οµάδα 225: Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα µέσα που χρησιµοποιούνται στις 
εκτυπώσεις 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εκτυπωτικά µηχανήµατα όφσετ γραφείου, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3012 
- Εκτυπωτικά µηχανήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 4299 
 
Οµάδα 226: Μελάνη 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
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- Μελάνη για χρήση στο γραφείο (ταµπόν µελάνης, φυσίγγες µελάνης κλπ.), η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 
3019 
 
Οµάδα 228: Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα και άλλα τυπωµένα 
χαρτικά είδη 
 
Τάξη 2281: Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Τυπωµένα βιβλία, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 2211 
 
ΤΜΗΜΑ 24: ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Οµάδα 242: Χρώµατα και χρωστικές ουσίες 
 
Τάξη 2422: Δεψικά και βαφικά εκχυλίσµατα, τανίνες και χρωστικές ύλες 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Παράγωγα φυτικών προϊόντων βαφής, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 2432 
 
Οµάδα 244: Λιπάσµατα και ενώσεις του αζώτου 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει ορυκτά λιπάσµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1431 
 
Οµάδα 246: Εκρηκτικά 
 
Τάξη 2461: Έτοιµα εκρηκτικά 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει όπλα και πολεµοφόδια, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 353 
 
Οµάδα 249: Εκλεπτυσµένα και ποικίλα χηµικά προϊόντα 
 
Τάξη 2495: Χηµικά παρασκευάσµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Βασικά χηµικά, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 243 
- Χρώµατα και χρωστικές ουσίες, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 242 
- Εκρηκτικά, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 246 
- Κόλλες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 2491 
- Φωτογραφικά χηµικά υλικά, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 2493 
 
Τάξη 2496: Ποικίλα χηµικά προϊόντα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Βασικές χηµικές ουσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 243 
- Χρώµατα και χρωστικές ουσίες, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 242 
- Εκρηκτικά, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 246 
- Κόλλες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 2491 
- Φωτογραφικά χηµικά υλικά, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 2493 
 
ΤΜΗΜΑ 30: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
Το τµήµα αυτό χρησιµοποιείται µόνον για προµήθειες υλισµικού. Για να προσθέσετε περισσότερα 
περιγραφικά στοιχεία, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξικό, ενότητα Κ «Λοιπά χαρακτηριστικά 
για υπολογιστές, πληροφορική τεχνολογία ή επικοινωνίες». 
 
Οµάδα 301: Μηχανήµατα γραφείου, εξοπλισµός και προµήθειες, εκτός από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 
 
Τάξη 3012: Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά µηχανήµατα όφσετ 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Αναλώσιµα για φωτοαντιγραφικές και θερµοαντιγραφικές συσκευές, εκτός φυσίγγων σκόνης τόνερ, τα οποία 
περιλαµβάνονται στις τάξεις 2261, 3019 
- Εξοπλισµός για τον κλάδο και τις υπηρεσίες εκτυπώσεων, ο οποίος περιλαµβάνεται στην οµάδα 225 
 
Τάξη 3013: Εξοπλισµός ταχυδροµείου 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
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- Γραµµατόσηµα, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 224 
 
Τάξη 3014: Αριθµοµηχανές και λογιστικές µηχανές 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μελανοταινίες και κύλινδροι αριθµοµηχανών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3019 
 
Τάξη 3015: Γραφοµηχανές 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μελανοταινίες γραφοµηχανών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3019 
 
Τάξη 3016: Μαγνητικές κάρτες 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει άλλες προσωπικές κάρτες, µαγνητικές ή µη, οι οποίες µπορούν να προσδιορισθούν 
µε την ονοµασία του προϊόντος στο CPV και να συνδυασθούν µε τον συµπληρωµατικό κωδικό «CA16-8 
Μαγνητικό», όπως διακριτικά σήµατα αναγνώρισης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3512. 
 
Τάξη 3017: Μηχανές ετικεταρίσµατος 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ετικέτες, οι οποίες περιλαµβάνονται στις τάξεις 3019, 3512 και 3956 
 
Οµάδα 302: Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προµήθειες 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μηχανήµατα γραφείου, εκτός υπολογιστών, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 301 
 
Τάξη 3021: Μηχανές επεξεργασίας δεδοµένων (υλισµικό) 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μονάδες εισόδου και εξόδου, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3023 
 
ΤΜΗΜΑ 31: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ· 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
Οµάδα 311: Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί µετασχηµατιστές 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και επανατυλίγµατος για ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και 
ηλεκτρικούς µετασχηµατιστές, οι οποίες περιλαµβάνονται στις τάξεις 5053 και 5111 
 
Οµάδα 312: Συσκευές διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην τάξη 5111 
- Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτηµάτων που σχετίζονται µε κατασκευές, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 4531 
 
Οµάδα 313: Μονωµένα σύρµατα και καλώδια 
 
Τάξη 3131: Αγωγοί τροφοδοσίας δικτύου 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Αγωγούς τροφοδοσίας δικτύου για σκοπούς άλλους εκτός της µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος, οι οποίοι 
περιλαµβάνονται στις τάξεις 4411, 4413 και 4416 
 
Τάξη 3134: Εξαρτήµατα καλωδίων µονωµένα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μονωµένες συνδέσεις για σωληνώσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4416 
 
Οµάδα 315: Φωτιστικός εξοπλισµός και ηλεκτρικοί λαµπτήρες 
 
Τάξη 3151: Ηλεκτρικοί λαµπτήρες πυράκτωσης 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Λαµπτήρες και φωτιστικά εξαρτήµατα και µέρη, τα οποία περιλαµβάνονται στις τάξεις 3152 και 3153 
 
Τάξη 3152: Λαµπτήρες και φωτιστικά εξαρτήµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ηλεκτρικούς λαµπτήρες πυράκτωσης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3151 
- Μέρη λαµπών και φωτιστικού εξοπλισµού, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3153 
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Οµάδα 316: Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, οι οποίες ταξινοµούνται στον κωδικό 
50532000 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 511 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού φωτισµού ή σηµατοδότησης σε οδούς, σιδηροδρόµους κλπ., οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 4531 
 
Τάξη 3161: Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός για κινητήρες και οχήµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Σύρµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στις οµάδες 313 και 443 
 
Τάξη 3162: Ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής σηµατοδότησης 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Φωτιστικά σηµατοδότησης, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3151 
- Φωτεινούς σηµατοδότες, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3499 
- Εξοπλισµό ελέγχου σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3463 
- Αστυνοµικές συσκευές σηµατοδότησης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3526 
 
Οµάδα 317: Ηλεκτρονικό, ηλεκτροµηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 
 
Τάξη 3171: Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ηλεκτρονικά µηχανήµατα και συσκευές για χρήση στο γραφείο, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 301 
- Ηλεκτρονικός εξοπλισµός αποκλειστικά ιατρικής χρήσης, ο οποίος περιλαµβάνεται στο τµήµα 33 
- Ηλεκτρονικός εξοπλισµός αποκλειστικά για στρατιωτική και αστυνοµική χρήση και χρήση στην ασφάλεια, ο 
οποίος περιλαµβάνεται στο τµήµα 35 
 
ΤΜΗΜΑ 32: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Για να προσθέσετε περισσότερα περιγραφικά στοιχεία, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξικό, 
ενότητα Κ «Λοιπά χαρακτηριστικά για υπολογιστές, πληροφορική τεχνολογία ή επικοινωνίες». 
 
Οµάδα 322: Συσκευές εκποµπής για ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοφωνική µετάδοση 
και τηλεόραση 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης για συσκευές εκποµπής για ραδιοτηλεφωνία και 
ραδιοτηλεγραφία, ραδιοφωνική και τηλεοπτική µετάδοση, οι οποίες περιλαµβάνονται στις τάξεις 5033, 5034, 
5132 και 5133 
 
Οµάδα 323: Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης για τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, και συσκευές εγγραφή ή 
αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, οι οποίες περιλαµβάνονται στις τάξεις 5033, 5034 και 5131 
 
Τάξη 3232: Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισµός 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Καθοδικές λυχνίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3167 
- Λυχνίες τηλεόρασης καθοδικών ακτίνων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3171 
 
Οµάδα 324: Δίκτυα 
 
Τάξη 3242: Εξοπλισµός δικτύου 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Διασυνδέσεις δικτύου, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3023 
- Εξυπηρετητές δικτύου, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4882 
 
Οµάδα 325: Τηλεπικοινωνιακό υλικό 
 
Τάξη 3254: Πίνακες διακοπτών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
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- Ηλεκτρικούς πίνακες διακοπτών και πίνακες διακοπτών για σκοπούς άλλους εκτός των τηλεπικοινωνιών, οι 
οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3121 
 
Τάξη 3255: Τηλεφωνικός εξοπλισµός 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κινητά τηλέφωνα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3225 
 
Τάξη 3256: Υλικό οπτικών ινών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Συσκευές οπτικών ινών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3862 
 
Τάξη 3257: Εξοπλισµός επικοινωνιών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Δίκτυα επικοινωνιών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3241 
- Δορυφόρους επικοινωνιών, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3563 
 
ΤΜΗΜΑ 33: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
Για να προσθέσετε περισσότερα περιγραφικά στοιχεία, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξικό, 
ενότητα Μ «Λοιπά ιατρικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά». 
 
Οµάδα 331: Ιατρικές συσκευές 
 
Τάξη 3311: Εξοπλισµός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Προµήθειες, προϊόντα εµφάνισης και προϊόντα στερέωσης ακτινογραφιών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 
2493 
- Συσκευές διαγνωστικής µε υπερήχους, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3312 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού απεικόνισης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5141 
- Υπηρεσίες ακτινογράφησης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7996 
- Υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 8515 
 
Τάξη 3312: Συστήµατα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Διαγνωστικό σύστηµα ακτίνων Χ, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 3311 
 
Τάξη 3313: Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Οδοντιατρικό κηρό, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 2495 
- Ακτινογραφία δοντιών, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 3311 
- Αναλώσιµα οδοντιατρικά υλικά, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3314 
- Ιατρεία οδοντιάτρων, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3319 
- Είδη και παρασκευάσµατα για την υγιεινή του στόµατος ή των δοντιών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 
3371 
- Οδοντιατρικές και συναφείς υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 8513 
 
Τάξη 3314: Ιατρικά αναλώσιµα 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Μη χηµικά ιατρικά αναλώσιµα υλικά µιας χρήσεως και αιµατολογικά αναλώσιµα υλικά 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ιατρικά αέρια, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 2411 
- Συσκευές και όργανα µετάγγισης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3319 
- Νοσοκοµειακά είδη από χαρτί, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3319 
 
Τάξη 3315: Συσκευές ακτινοθεραπείας, µηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ιατρικά αέρια, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 2411 
 
Τάξη 3316: Εγχειρητική τεχνική 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Σκηνή οξυγόνου, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 3315 
- Ιατρικά αναλώσιµα για τα προαναφερθέντα όργανα και συσκευές, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3314 
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- Συσκευές που χρησιµοποιούνται στη χειρουργική, όπως τεχνητά µέλη του σώµατος, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην τάξη 3318 
 
Τάξη 3318: Λειτουργική υποστήριξη 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Συστήµατα παρακολούθησης των ασθενών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3319 
 
Οµάδα 336: Φαρµακευτικά προϊόντα 
 
Τάξη 3362: Φάρµακα για το αίµα, τα αιµοποιητικά όργανα και το καρδιαγγειακό σύστηµα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Διαλύµατα αιµοδιύλισης, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3369 
 
Οµάδα 337: Προϊόντα ατοµικής περιποίησης 
 
Τάξη 3371: Αρώµατα, παρασκευάσµατα ατοµικής περιποίησης και προφυλακτικά 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Σύνολα για την περιποίηση των ποδιών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3372 
 
Τάξη 3372: Ξυράφια και σύνολα για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Προϊόντα για την περιποίηση των ποδιών και λοσιόν, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3371 
- Προϊόντα περιποίησης των νυχιών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3374 
 
Τάξη 3373: Προϊόντα για την περιποίηση των µατιών και διορθωτικοί φακοί 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Αστρονοµικά και οπτικά όργανα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3863 
 
Τάξη 3374: Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών και των νυχιών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Σύνολα για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3372 
 
Οµάδα 339: Εξοπλισµός και προµήθειες νεκροψίας και νεκροτοµείου 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισµού, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην οµάδα 514 και στην τάξη 5042 
- Εξοπλισµός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά), ο οποίος περιλαµβάνεται στο τµήµα 38 
- Ρουχισµός επαγγελµατικής χρήσης, ειδικός ρουχισµός εργασίας και εξαρτήµατα, ο οποίος περιλαµβάνεται στην 
οµάδα 181 
 
ΤΜΗΜΑ 34: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Για να προσθέσετε περισσότερα περιγραφικά στοιχεία, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξικό, 
ενότητα Ν «Λοιπά χαρακτηριστικά για µεταφορές». 
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και διάλυσης οχηµάτων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 
501 
- Επισκευή, συντήρηση και παρεπόµενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδροµικά και οδικά οχήµατα 
και σκάφη, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 502 
 
Οµάδα 341: Μηχανοκίνητα οχήµατα 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Στρατιωτικά οχήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 354 
 
Τάξη 3414: Αυτοκίνητα οχήµατα µεγάλης αντοχής 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Γερανούς προσαρµοσµένους επί οχηµάτων, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4241 
 
Τάξη 3415: Προσοµοιωτές 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Προσοµοιωτές πτήσης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3474 
- Προσοµοιωτές γεφυρών σκαφών, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3493 
- Προσοµοιωτές µάχης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3574 
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Οµάδα 343: Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους 
 
Τάξη 3431: Μηχανές και µέρη τους (οχήµατα) 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ηλεκτρολογικό εξοπλισµό για κινητήρες και οχήµατα, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3161 
 
Τάξη 3432: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και µέρη τους 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ταχύµετρα οχηµάτων, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3856 
 
Τάξη 3435: Ελαστικά ελαφράς και βαρείας χρήσεως 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ελαστικά επίσωτρα µοτοσικλετών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3441 
- Ελαστικά επίσωτρα ποδηλάτων, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3443 
- Ελαστικά επίσωτρα αεροσκαφών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3473 
 
Οµάδα 345: Πλοία και πλοιάρια 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Πολεµικά πλοία, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 355 
- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σχετιζόµενες µε σκάφη και λοιπό εξοπλισµό, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5024 
 
Οµάδα 346: Μηχανές και τροχαίος εξοπλισµός σιδηροδρόµων και τροχιοδρόµων και µέρη τους 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Οχήµατα µε ερπύστριες, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 435 
- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για σιδηροδροµικό υλικό και άλλο εξοπλισµό, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5022 
 
Οµάδα 347: Αεροσκάφη και διαστηµόπλοια  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Στρατιωτικά αεροσκάφη και διαστηµόπλοια, τα οποία περιλαµβάνονται στις τάξεις 3561 και 3563 
- Επισκευή, συντήρηση και παρεπόµενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδροµικά και οδικά οχήµατα και σκάφη, 
οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5021 
 
Οµάδα 349: Ποικίλος εξοπλισµός µεταφοράς και ανταλλακτικά 
 
Τάξη 3492: Οδικός εξοπλισµός 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Φωτεινούς σηµατοδότες και εξοπλισµό φωτισµού, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3499 
 
ΤΜΗΜΑ 35: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Για να προσθέσετε περισσότερα περιγραφικά στοιχεία, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξικό, 
ενότητα ΣΤ «Καθορισµένη χρήση». 
 
Οµάδα 358: Ατοµικός εξοπλισµός και εξοπλισµός υποστήριξης 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης για όπλα και οπλικά συστήµατα, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 5084 
- Υπηρεσίες αποµάκρυνσης όπλων και καταστροφής πυροµαχικών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9052  
- Ρουχισµό επαγγελµατικής χρήσης, ειδικός ρουχισµός εργασίας και εξαρτήµατα, ο οποίος περιλαµβάνεται στην 
οµάδα 181 
 
Τάξη 3581: Ατοµικός εξοπλισµός 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Αλεξίπτωτα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3952 
 
ΤΜΗΜΑ 37: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ 
 
Οµάδα 374: Αθλητικά είδη και εξοπλισµός 
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Στην οµάδα αυτή, τα αθλήµατα ταξινοµούνται βάσει της ονοµασίας της µπάλας µε την οποία σχετίζονται. 
 
Τάξη 3741: Εξοπλισµός για αθλήµατα υπαίθριων χώρων 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Αλεξίπτωτα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3952 
 
Οµάδα 378: Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 
 
Τάξη 3782: Υλικά καλλιτεχνίας 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μη ειδικό χαρτί καλλιτεχνίας και χειροτεχνίας, χαρτί αντιγραφικών µηχανών κλπ., το οποίο περιλαµβάνεται στα 
τµήµατα 22 ή 30 
 
ΤΜΗΜΑ 38: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ, ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙΑ) 
Για να προσθέσετε περισσότερα περιγραφικά στοιχεία, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξικό, 
ενότητα Μ «Λοιπά ιατρικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά». 
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης οργάνων και συσκευών µέτρησης, ελέγχου, 
δοκιµών, πλοήγησης και άλλων σκοπών· υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης 
χρονοµέτρων, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οπτικού εξοπλισµού, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην τάξη 5041 και στις οµάδες 508 και 512 
 
Οµάδα 383: Όργανα µετρήσεων  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μηχανήµατα ζύγισης και πλάστιγγες, εκτός από ζυγούς ακριβείας, τα οποία περιλαµβάνονται στην 
τάξη 4292 
- Όργανα ναυσιπλοΐας, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 381 
- Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 382 
- Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 384 
 
Οµάδα 385: Συσκευές ελέγχου και δοκιµών 
 
Τάξη 3851: Μικροσκόπια  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Οπτικά µικροσκόπια, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3863 
 
Τάξη 3852: Σαρωτές  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Σαρωτές για χρήση στον τοµέα της πληροφορικής, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3021 
- Σαρωτές για ιατρική χρήση, όπως σπινθηρογράφοι υπερήχων, σπειρογράφοι µαγνητικού συντονισµού ή 
συσκευές τοµογραφίες, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3311 
- Δοσιµετρητές ακτινοβολίας, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3834 
- Συστήµατα δοσιµέτρησης, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3854 
 
Τάξη 3854: Μηχανές και συσκευές δοκιµών και µετρήσεων  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Συσκευές δοκιµής θερµοκρασίας/υγρασίας, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3893 
- Ταχύµετρα οχηµάτων, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3856 
- Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3764 
- Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 384 
- Άλλα όργανα αξιολόγησης και δοκιµών, τα οποία δεν αναφέρονται εδώ και τα οποία περιλαµβάνονται στην 
οµάδα 389 
 
Τάξη 3855: Μετρητές  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 384 
 
Τάξη 3857: Όργανα και συσκευές ρύθµισης και ελέγχου  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ταχύµετρα οχηµάτων, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3856 
 
Τάξη 3858: Μη ιατρικός εξοπλισµός βασισµένος στη χρήση ακτινοβολίας  
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Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ιατρικά ακτινολογικά µηχανήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στις τάξεις 3311 (για γενική χρήση) και 3318 (για 
καρδιοχειρουργική) 
- Μικροαναλυτές ακτίνων Χ, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3894 
 
Οµάδα 386: Οπτικά όργανα 
 
Τάξη 3863: Αστρονοµικά και οπτικά όργανα  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ιατρικά λέιζερ, τα οποία περιλαµβάνονται στις τάξεις 3316 (για χειρουργική χρήση) και 3312 (εκτός αυτών που 
προορίζονται για χρήση στη χειρουργική) 
- Εργαλειοµηχανές που λειτουργούν µε λέιζερ, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4261 
 
Τάξη 3865: Φωτογραφικός εξοπλισµός  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κάµερες ιστού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3023 
- Κάµερες ασφαλείας, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3512 
- Κάµερες κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3223 
- Φωτογραφικό χαρτί και φωτογραφικά χηµικά υλικά, τα οποία περιλαµβάνονται στις τάξεις 2299 και 2493 
- Προϊόντα για φιλµ, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3235 
 
Οµάδα 387: Συσκευές καταγραφής χρόνου και παρόµοιες συσκευές· παρκόµετρα 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εξοπλισµό ελέγχου ελαστικού ωραρίου εργασίας, συστήµατα χρονοµέτρησης και συστήµατα ελέγχου χρόνου ή 
καταγραφής εργάσιµων ωρών, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3512 
 
Οµάδα 388: Εξοπλισµός ελέγχου και τηλεελέγχου βιοµηχανικών διεργασιών 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Συστήµατα τηλεχειρισµού σειρήνων, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3882 
- Μονάδες ψηφιακού τηλεχειρισµού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4296 
 
Οµάδα 389: Ποικίλα όργανα εκτιµήσεων ή δοκιµών 
 
Τάξη 3894: Όργανα πυρηνικών µετρήσεων  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μετρητές Γκάιγκερ, συσκευές παρακολούθησης της µόλυνσης και συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας, 
οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3834 
 
ΤΜΗΜΑ 39: ΕΠΙΠΛΑ (ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ), ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ, 
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Εξοπλισµό φωτισµού, ο οποίος περιλαµβάνεται στην οµάδα 315. 
 
Οµάδα 391: Έπιπλα 
 
Τάξη 3911: Καθίσµατα, καρέκλες και συναφή µέρη και εξαρτήµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Καθίσµατα οχηµάτων, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 343 
 
Τάξη 3912: Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ιατρικές τράπεζες και άλλες τράπεζες για νοσοκοµειακή ή παραϊατρική χρήση, οι οποίες περιλαµβάνονται στις 
τάξεις 3319 και 3393 
- Τραπέζια για επιτραπέζια παιχνίδια, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3746 
 
Οµάδα 392: Επιπλώσεις 
 
Τάξη 3922: Εξοπλισµός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιµα τροφοδοσίας  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εξοπλισµό τροφοδοσίας (συµπεριλαµβανοµένων καντίνας και εξοπλισµού επαγγελµατικού µαγειρείου), ο οποίος 
περιλαµβάνεται στην τάξη 3931 
- Τρόφιµα, τα οποία περιλαµβάνονται στα τµήµατα 03 και 15 
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Κατηγορία 39254: Είδη ωρολογοποιίας  
Η κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Είδη ωρολογοποιίας για προσωπική χρήση, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1852 
 
Οµάδα 393: Ποικίλος εξοπλισµός 
 
Τάξη 3931: Εξοπλισµός τροφοδοσίας  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Αναλώσιµα τροφοδοσίας, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3922 
 
Οµάδα 398: Είδη καθαρισµού και στίλβωσης 
 
Τάξη 3981: Ευώδη παρασκευάσµατα και κηροί  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Φυτά που χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0311 
- Αρώµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3371 
 
ΤΜΗΜΑ 41: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ 
Για να προσθέσετε περισσότερα περιγραφικά στοιχεία, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξικό, 
ενότητα Λ «Λοιπά χαρακτηριστικά για διανοµή ενέργειας και νερού». 
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει:  
- Διανοµή ύδατος και συναφείς υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 651  
- Μεταλλικό νερό ή νερό σε στερεά µορφή, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 1598 
- Αποσταγµένο νερό, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 2431 
 
ΤΜΗΜΑ 42: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οµάδα 421: Μηχανήµατα για την παραγωγή και χρήση της µηχανικής ενέργειας 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης ατµογεννητριών, στροβίλων, συµπιεστών και καυστήρων αερίου, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 5113 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης συµπιεστών, οι οποίες περιλαµβάνονται στις τάξεις 5053 
και 5113 
- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης στροφίγγων και δικλείδων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5051 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης ατµογεννητριών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5113 
 
 
Τάξη 4211: Τουρµπίνες και κινητήρες  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κινητήρες για ελκυστήρες, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 1673 
- Ηλεκτρικούς κινητήρες, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3111 
- Εναλλάκτες, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3113 
- Στροβίλους αιολικής ενέργειας και στροβιλογεννήτριες, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3112 
- Υδραυλικούς ή πνευµατικούς κινητήρες και µηχανές παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 
4212 
 
Τάξη 4215: Πυρηνικοί αντιδραστήρες και µέρη τους  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Πυρηνικά καύσιµα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 0934 
- Σύστηµα προστασίας πυρηνικού αντιδραστήρα και εξοπλισµός πυρηνικής προστασίας και ασφάλειας, τα οποία 
περιλαµβάνονται στην τάξη 3511 
 
Οµάδα 422: Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού και συναφή µέρη αυτών 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εξοπλισµό τροφοδοσίας, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3931 
- Εξοπλισµό κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιµα τροφοδοσίας, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 
3922 
 
Οµάδα 423: Βιοµηχανικοί ή εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εγκατάσταση κλιβάνων, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 4526 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης κλιβάνων και καυστήρων κλιβάνων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5113 



 20 

- Υπηρεσίες καθαρισµού κλιβάνων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9091 
 
Οµάδα 424: Μέρη και εξοπλισµός ανύψωσης και διακίνησης υλικών 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5075 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης, εκτός ανελκυστήρων και κυλιόµενων 
κλιµάκων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5151  
- Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4531 
 
Τάξη 4241: Εξοπλισµός ανύψωσης και διακίνησης  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ανυψωτικό εξοπλισµό για τον τοµέα της υγείας, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3319 
- Διατάξεις ανύψωσης ή µεταφοράς πτωµάτων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3394 
 
Οµάδα 425: Εξοπλισµός ψύξης και αερισµού 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισµού ψύξης και αερισµού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4533 
 
Τάξη 4251: Μονάδες εναλλαγής θερµότητας, κλιµατιστικός και ψυκτικός εξοπλισµός, µηχανήµατα διήθησης 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Θέρµανση (ατµός, θερµό νερό κλπ.), η οποία περιλαµβάνεται στην οµάδα 093 
- Θαλάµους ψύξης ή κατάψυξης για νεκροτοµεία, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 3394 
- Πλοία ψυγεία, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3451 
- Συσκευές κλιµατισµού, θερµαντήρες νερού και θέρµανση κτιρίων και εξοπλισµό θέρµανσης, ψυγεία και 
καταψύκτες (για οικιακή και βιοµηχανική χρήση), οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3971 
- Αερόθερµα, θερµαντήρες αερίου και ψυγεία που λειτουργούν µε αέρια, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 
3972 
- Μηχανήµατα για τη θερµική επεξεργασία υλικών, ψυχόµενοι κυκλοφορητές και ψυχόµενοι κυκλοφορητές 
θέρµανσης, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 4294 
- Συµπιεστές για εξοπλισµό ψύξης, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 4212 
- Υλικά εγκαταστάσεων θέρµανσης, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 4411 
- Αγωγούς θέρµανσης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4416 
- Σώµατα καλοριφέρ, λέβητες κεντρικής θέρµανσης και µέρη τους, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 4462 
 
Οµάδα 426: Εργαλειοµηχανές  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης εργαλειοµηχανών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 
5153 
 
Οµάδα 427: Μηχανήµατα παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ένδυσης και 
δερµάτινων ειδών 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ένδυσης και 
δερµάτινων ειδών, και µηχανηµάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην τάξη 5154 
- Υπηρεσίες πλυσίµατος και στεγνού καθαρισµού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9831 
 
Οµάδα 428: Μηχανήµατα παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μηχανήµατα παραγωγής χαρτιού, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και ξηραντήρια ξυλείας, χαρτοπολτού, χαρτιού ή 
χαρτονιού και µέρη τους, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 4299 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
τάξη 5154 
 
Οµάδα 429: Διάφορα µηχανήµατα γενικής και ειδικής χρήσης 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει:  
- Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στις τάξεις 5053 και 5151 
- Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης µηχανηµάτων ειδικής χρήσης, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στις τάξεις 5053 και 5154. 
- Γενικές µηχανολογικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7133. 
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ΤΜΗΜΑ 43: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
Οµάδα 431: Εξοπλισµός ορυχείων  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Προωθητικές διατάξεις βαγονιών ορυχείων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4241 
- Κατασκευαστικές εργασίες αγωγών µεγάλων αποστάσεων για τη µεταφορά πετρελαίου και αερίου, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 4523 
- Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και για τον εξορυκτικό και µεταποιητικό 
τοµέα και για κτίρια βιοµηχανίας πετρελαίου και αερίου (διυλιστήριο πετρελαίου, τερµατικός σταθµός 
πετρελαίου), διάλυση εξεδρών εξόρυξης πετρελαίου, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4525 
- Υπηρεσίες σχετιζόµενες µε τη βιοµηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες περιλαµβάνονται στο τµήµα 
76 
 
Οµάδα 433: Μηχανήµατα και εξοπλισµός κατασκευαστικών έργων 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κατασκευαστικές εργασίες που χρησιµοποιούν τα µηχανήµατα αυτά, οι οποίες περιλαµβάνονται στο τµήµα 45 
- Αναλώσιµα και προµήθειες για τα µηχανήµατα αυτά, τα οποία περιλαµβάνονται στο τµήµα 44 
 
Οµάδα 434: Μηχανήµατα επεξεργασίας µεταλλευµάτων και µηχανήµατα διαµόρφωσης µητρών 
χυτηρίων  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κατασκευαστικές εργασίες που χρησιµοποιούν τα µηχανήµατα αυτά, οι οποίες περιλαµβάνονται στο τµήµα 45 
- Αναλώσιµα και προµήθειες για τα µηχανήµατα αυτά, τα οποία περιλαµβάνονται στο τµήµα 44 
 
Οµάδα 436: Μέρη µηχανηµάτων ορυχείων, λατοµείων και κατασκευών 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μηχανήµατα για εξοπλισµό ορυχείων, λατοµείων, κατασκευών, τα οποία περιλαµβάνονται στις οµάδες 431, 432 
και 433 
 
Οµάδα 437: Μηχανήµατα µεταλλουργίας και συναφή µέρη αυτών 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μηχανήµατα διαµόρφωσης µητρών, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 434 
 
ΤΜΗΜΑ 44: ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ· ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) 
Για να προσθέσετε περισσότερα περιγραφικά στοιχεία, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητα I 
«Λοιπά χαρακτηριστικά για κατασκευές/εργασίες» 
 
Οµάδα 441: Κατασκευαστικά υλικά και παρόµοια είδη 
 
Τάξη 4411: Κατασκευαστικά υλικά 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ξύλο που δεν προορίζεται για κατασκευές, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 0341 
- Αµµοχάλικο, άµµος, λιθοτρίµµατα και αδρανή υλικά, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1421 
- Υλικά κατασκευής σιδηροδροµικών γραµµών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3494 
- Εξοπλισµός κατασκευαστικών έργων, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 4332 
- Είδη για χρήση σε κατασκευαστικά έργα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 4442 
- Λίθοι για κατασκευές, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4491 
 
Τάξη 4413: Αποχετευτικοί αγωγοί 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Αγωγούς αποχέτευσης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4416 
 
Τάξη 4416: Σωληναγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήµατα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εξοπλισµός δικτύου αγωγών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 4299 
- Στηρίγµατα αγωγών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 4421 
 
Τάξη 4419: Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ξύλο που δεν προορίζεται για κατασκευές, το οποίο περιλαµβάνεται στην τάξη 0341 
- Αµµοχάλικο, άµµος, λιθοτρίµµατα και αδρανή υλικά, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1421 
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- Υλικά κατασκευής σιδηροδροµικών γραµµών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3494 
- Εξοπλισµό κατασκευαστικών έργων, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 4332 
- Λίθοι για κατασκευές, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4491 
 
Οµάδα 442: Δοµικά υλικά 
 
Τάξη 4421: Κατασκευές και µέρη κατασκευών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Δορυφορικές κεραίες και κεραίες τηλεόρασης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3232 
- Αστικό εξοπλισµό, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3492 
 
Τάξη 4422: Είδη ξυλουργικής για χρήση σε οικοδοµικές εργασίες 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Θωρακισµένες ή ενισχυµένες πόρτες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4442 
- Κλειδαριές για πόρτες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4452 
- Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 4542 
 
Οµάδα 443: Καλώδια, σύρµατα και συναφή προϊόντα 
 
Τάξη 4431: Προϊόντα από σύρµα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Μονωµένα σύρµατα και καλώδια, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 313 
- Σύρµατα που χρησιµοποιούνται σε κατασκευαστικά έργα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 4433 
 
Τάξη 4432: Καλώδια και συναφή είδη 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώµατος (συµπεριλαµβανοµένων καλωδίων συνδέσεων και καλωδίων επέκτασης), τα 
οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3122 
- Μονωµένα σύρµατα και καλώδια (συµπεριλαµβανοµένων καλωδίων διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος), τα οποία 
περιλαµβάνονται στην οµάδα 313 
- Καλώδια τηλεπικοινωνιών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3252 
- Καλώδια τηλεφωνίας, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3255 
- Καλώδια οπτικών ινών, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3256 
- Καλώδια επικοινωνίας, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3257 
- Καλώδια µετάδοσης δεδοµένων, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3258 
 
Οµάδα 444: Διάφορα κατασκευασµένα προϊόντα και συναφή είδη 
 
Τάξη 4442: Είδη για χρήση σε κατασκευαστικά έργα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Δοµικά υλικά, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα 441 
- Είδη µπάνιου και κουζίνας, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 4441 
 
Τάξη 4448: Ποικίλος εξοπλισµός πυροπροστασίας 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Σκόνη γόµωσης, µέσα γόµωσης και υλικά γόµωσης πυροσβεστήρων, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 2495 
- Συστήµατα συναγερµού πυρκαγιάς, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 3162 
- Εξοπλισµό πυρόσβεσης (συµπεριλαµβανοµένων πυροσβεστήρων), ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3511 
- Κουβέρτες πυρόσβεσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3952 
- Αντλίες πυρόσβεσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4212 
- Θύρες πυροπροστασίας, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4422 
 
Οµάδα 445: Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, µεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 
 
Τάξη 4452: Κλειδαριές, κλειδιά και µεντεσέδες 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κλειδαριές για αυτοκίνητα οχήµατα, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 3491 
 
Οµάδα 446: Δεξαµενές, ταµιευτήρες και δοχεία· σώµατα καλοριφέρ και λέβητες 
 
Τάξη 4462: Σώµατα καλοριφέρ, λέβητες κεντρικής θέρµανσης και µέρη τους 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Τηλεθέρµανση, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 0932 
- Εξοπλισµό κεντρικής θέρµανσης, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 3971 
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- Λέβητες ζεστού νερού και λέβητες παραγωγής ατµού, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4216 
- Λέβητες κεντρικής αστικής θέρµανσης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4251 
 
Οµάδα 449: Λίθοι για κατασκευές, ασβεστόλιθος, γύψος και σχιστόλιθος 
Η οµάδα αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον κατά την αγορά πρώτων υλών. Για τον προσδιορισµό ενός υλικού 
για τη συµπλήρωση της περιγραφής ενός προϊόντος, οι χρήστες παραπέµπονται στο συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, 
και ειδικότερα στην ενότητα Α, οµάδα Β. 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Λίθους οδοστρώµατος, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4419 
- Λίθους οδοστρωσίας, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τάξη 4411 
- Αµµοχάλικο, άµµος, λιθοτρίµµατα και αδρανή υλικά, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 1421 
 
ΤΜΗΜΑ 48: ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Το τµήµα αυτό θα χρησιµοποιείται µόνον κατά την αγορά ετοιµοπαράδοτου λογισµικού, ως πακέτου, 
όταν θεωρείται προµήθεια.  
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού, οι οποίες περιλαµβάνονται στο τµήµα 72000000. 
 
Οµάδα 481: Πακέτα λογισµικού για συγκεκριµένους κλάδους 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού για συγκεκριµένους κλάδους, οι οποίες περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 
722121 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού για σηµεία πώλησης (POS), υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού για έλεγχο 
πτήσης, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού για υποστήριξη εδάφους και δοκιµές αεροπλοΐας, υπηρεσίες ανάπτυξης 
λογισµικού για έλεγχο σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού για βιοµηχανικό έλεγχο, 
υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού βιβλιοθηκών, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού συµµόρφωσης, υπηρεσίες 
ανάπτυξης ιατρικού λογισµικού, υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
υποκατηγορία 722121 
 
Οµάδα 482: Πακέτα λογισµικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ), οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 722122 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού δικτύωσης, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού Διαδικτύου και ενδοδικτύου 
(ιντρανέτ), οι οποίες περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 722122 
 
Οµάδα 483: Πακέτα λογισµικού δηµιουργίας κειµένων, σχεδίασης, απεικόνισης, 
προγραµµατισµού και παραγωγικότητας 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού δηµιουργίας κειµένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραµµατισµού και 
παραγωγικότητας, οι οποίες περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 722123 
 
Οµάδα 484: Πακέτα λογισµικού επιχειρηµατικών συναλλαγών και προσωπικών υποθέσεων  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού επιχειρηµατικών συναλλαγών και προσωπικών υποθέσεων, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 722124 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού διαχείρισης επενδύσεων και συµπλήρωσης φορολογικής δήλωσης, υπηρεσίες 
ανάπτυξης λογισµικού διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρµες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισµικού, υπηρεσίες 
ανάπτυξης λογισµικού διαχείρισης αποθεµάτων, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού χρηµατοπιστωτικής ανάλυσης 
και λογιστικής, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού παρακολούθησης χρόνου εργασίας ή ανθρώπινων πόρων, 
υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού αναλυτικού, επιστηµονικού, µαθηµατικού ή προβλέψεων, υπηρεσίες ανάπτυξης 
λογισµικού δηµοπρασιών, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού πωλήσεων, µάρκετινγκ και επιχειρηµατικών 
πληροφοριών, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού προµηθειών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 
722124 
 
Οµάδα 485: Πακέτα λογισµικού επικοινωνίας και πολυµέσων 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού επικοινωνίας και πολυµέσων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 
722125 
 
Οµάδα 486: Πακέτα λογισµικού βάσεων δεδοµένων και λειτουργικών συστηµάτων 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού βάσεων δεδοµένων και λειτουργικών συστηµάτων, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην υποκατηγορία 722126 
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- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού βάσεων δεδοµένων, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού λειτουργικών 
συστηµάτων κεντρικής µονάδας, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού λειτουργικών συστηµάτων µίνι-υπολογιστή, 
υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού λειτουργικών συστηµάτων µικροϋπολογιστή, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού 
λειτουργικών συστηµάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ), υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού 
οµαδοποίησης, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού λειτουργικών συστηµάτων πραγµατικού χρόνου, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 722126 
 
Οµάδα 487: Βοηθητικά προγράµµατα πακέτων λογισµικού 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Βοηθητικά προγράµµατα για υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 
722127 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού 
κωδικοποίηση µε γραµµικό κώδικα, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού ασφαλείας, υπηρεσίες ανάπτυξης 
λογισµικού µετάφρασης ξένων γλωσσών, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού φόρτωσης µέσων αποθήκευσης, 
υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού προστασίας από ιούς, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού βοηθητικών 
προγραµµάτων γενικής χρήσης, συµπίεσης και εκτύπωσης, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού διαχείρισης 
συστηµάτων, αποθήκευσης και περιεχοµένου, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού ελέγχου έκδοσης, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 722127 
 
Οµάδα 488: Συστήµατα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού εξυπηρετητή Ιστού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 722122 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρµογών εξυπηρετητή Διαδικτύου ή ενδοδικτύων (ιντρανέτ), οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην τάξη 7242 
 
Οµάδα 489: Διάφορα πακέτα λογισµικού και συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού και συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 722129 
- Υπηρεσίες ανάπτυξης παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια και 
προγράµµατα προφύλαξης οθόνης, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού αυτοµατισµών γραφείου, υπηρεσίες 
ανάπτυξης λογισµικού εξάσκησης και ψυχαγωγίας, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού σχεδίασης προτύπων και 
ηµεροδεικτών, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού προγραµµάτων οδήγησης και συστηµάτων, υπηρεσίες ανάπτυξης 
λογισµικού ψηφιακής εκτύπωσης, υπηρεσίες ανάπτυξης γλωσσών και εργαλείων προγραµµατισµού, υπηρεσίες 
ανάπτυξης λογισµικού λογιστικών φύλλων και βελτίωσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 722129 
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II. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 45 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
ΤΜΗΜΑ 45: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Οι κατασκευαστικές εργασίες περιλαµβάνουν τα εξής: 
- Εργασίες προ της ανέγερσης 
- Νέα κατασκευή και εργασίες επισκευής, µετατροπής, ανακαίνισης και συντήρησης σε κτίρια προοριζόµενα για 
κατοικίες, κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία ή εργασίες πολιτικού µηχανικού. Οι κατασκευαστικές εργασίες που 
ταξινοµούνται στο παρόν τµήµα αφορούν το είδος εργασιών που είναι απαραίτητες στη διεργασία παραγωγής διάφορων 
τύπων κατασκευών, του τελικού προϊόντος των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. 
 
Εάν ένας κωδικός που αφορά εργασίες επισκευής, µετατροπής, ανακαίνισης και συντήρησης σε κτίρια προοριζόµενα για 
κατοικίες, κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία ή εργασίες πολιτικού µηχανικού δεν αναφέρεται ρητά στο κύριο 
λεξιλόγιο του CPV, είναι δυνατή η συµπλήρωση της περιγραφής µε έναν κωδικό από το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο του 
CPV. 
Για παράδειγµα:  
IA41-9 Αναπαλαίωση + 45215140 – 0 Εγκαταστάσεις νοσοκοµείου  
IA40-6 Ανακαίνιση + 45223310 – 2 Υπόγειος χώρος στάθµευσης  
 
Για να προσθέσετε περισσότερα περιγραφικά στοιχεία, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, 
ενότητα I «Λοιπά χαρακτηριστικά για κατασκευές/εργασίες». 
 
Οµάδα 451: Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων 
 
Τάξη 4511: Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες µετακίνησης 
γαιών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εργασίες κατασκευής δικτύου αποστράγγισης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην κατηγορία 45232 
- Αποξήλωση σιδηροδροµικών γραµµών, η οποία περιλαµβάνεται στην κατηγορία 45234 
- Κατασκευαστικές εργασίες για κανάλια αποστράγγισης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 452471 
- Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4525 
- Διάλυση εξεδρών εξόρυξης πετρελαίου, η οποία περιλαµβάνεται στην κατηγορία 45255 
- Εργασίες θεµελιώσεων και διάνοιξης φρεάτων ύδατος και εργασίες υποβρύχιων γεωτρήσεων, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 4526 
- Υπηρεσίες αποσυναρµολόγησης πύργων γεώτρησης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην κατηγορία 50531 
- Εργασίες γεώτρησης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 763 
- Υπηρεσίες αναµόρφωσης γαιών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9072 
 
Τάξη 4512: Δοκιµαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4525 
- Εργασίες θεµελιώσεων και διάνοιξης φρεάτων ύδατος και εργασίες υποβρύχιων γεωτρήσεων, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 4526 
- Εργασίες γεώτρησης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 763 
 
Οµάδα 452: Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή µέρη κατασκευών και έργα πολιτικού µηχανικού 
 
Τάξη 4521: Εργασίες κατασκευής κτιρίων 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Γενικές κατασκευαστικές εργασίες ειδικών πλαισίων από σκυρόδεµα για πολύ ψηλά κτίρια, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 4526 
- Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως γήπεδα αθλητισµού, εγκαταστάσεις 
αναψυχής, νεκροταφεία κλπ., οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4523  
 
Τάξη 4522: Εργασίες µηχανικού και δοµικές εργασίες 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητοδρόµους, υπερυψωµένους αυτοκινητοδρόµους, οδούς, 
σιδηροδρόµους και διαδρόµους αεροδροµίων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4523 
- Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4524 
- Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δοµικών µερών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4526 
 
Τάξη 4523: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς µεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και 
µεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδροµους, οδούς, αεροδρόµια και σιδηρόδροµους· εργασίες 
διάστρωσης 
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Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Προκαταρκτικά χωµατουργικά έργα, τα οποία περιλαµβάνονται στην τάξη 4511 
- Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για δοµές και εγκαταστάσεις και γήπεδα αθλητισµού, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 4521 
 
Εάν οι κατασκευαστικές εργασίες οδών ή αυτοκινητοδρόµων σε µια ειδική ή πολύπλοκη γεωγραφική περιοχή (οι 
οποίες απαιτούν την κατασκευή γεφυρών ή άλλων ειδικών στοιχείων) καλύπτονται από µία ενιαία πρόσκληση 
υποβολής προσφορών, χρησιµοποιείται ένας ενιαίος γενικός κωδικός, ο οποίος καλύπτει το κύριο αντικείµενο της 
σύµβασης (π.χ.: «έργα οδοποιίας»), εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να υπογραµµίσει την πολυπλοκότητα 
των εργασιών αναφέροντας τα δευτερεύοντα στοιχεία. Εάν η πρόσκληση υποβολής προσφορών υποδιαιρείται σε 
σειρά παρτίδων που αντιστοιχούν στα δευτερεύοντα στοιχεία, συνιστάται στις αναθέτουσες αρχές να παρέχουν 
πλήρη κατάλογο των κωδικών των εν λόγω στοιχείων. 
 
Τάξη 4524: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για σωληναγωγούς και για σωλήνες ύδρευσης και αγωγούς αποχέτευσης, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4523 
- Τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 4523 
 
Τάξη 4525: Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και για τον εξορυκτικό 
και µεταποιητικό τοµέα και για κτίρια βιοµηχανίας πετρελαίου και αερίου 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για αποθήκες και βιοµηχανικά κτίρια, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 
4521 
 
Οµάδα 453: Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 
 
Τάξη 4531: Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών σε σταθµούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 5111 
- Εγκατάσταση εξοπλισµού δοκιµών, η οποία περιλαµβάνεται στην οµάδα 512 
- Επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων, η οποία περιλαµβάνεται στις τάξεις 5011, 
5053, 5074, 5075 
- Εγκατάσταση εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης υλικών, εκτός ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων, η 
οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 5511 
 
Τάξη 4532: Εργασίες µόνωσης 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υδατοστεγάνωση, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 4526 
 
Τάξη 4533: Υδραυλικές εργασίες 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εγκατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρµανσης, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 4531 
- Επισκευή και συντήρηση λεβήτων και καυστήρων, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 5053 
- Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 5072 
- Καθαρισµός καπνοδόχων, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 9061 
- Επισκευή και συντήρηση εξοπλισµού εξαερισµού, ψύξης ή κλιµατισµού, η οποία περιλαµβάνεται στην οµάδα 
507 
- Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 4523 
 
Τάξη 4534: Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εγκατάσταση συστηµάτων φωτισµού και σηµατοδότησης οδών, σιδηροδρόµων, αεροδροµίων και λιµένων, η 
οποία περιλαµβάνεται στις τάξεις 4523 και 4531 
 
Οµάδα 454: Αποπεράτωση κτιρίων 
 
Τάξη 4542: Ξυλουργικές εργασίες 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εργασίες εγκατάστασης µεταλλικών περιφράξεων και κιγκλιδωµάτων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 
4534 
 
Τάξη 4543: Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
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- Εργασίες εγκατάστασης δαπέδων από σκυρόδεµα (εκτός πλακιδίων από σκυρόδεµα), οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην τάξη 4526 
- Εργασίες εξωτερικής διακόσµησης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4526 
 
Τάξη 4545: Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εσωτερικό καθαρισµό κτιρίων και λοιπών κατασκευών, ο οποίος περιλαµβάνεται στην τάξη 9061 
 
Τάξη 4550: Ενοικίαση κατασκευαστικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού για έργα πολιτικού µηχανικού 
µε χειριστή 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ενοικίαση µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατασκευών ή κατεδαφίσεων χωρίς χειριστή, η οποία περιλαµβάνεται 
στην οµάδα 433, µε την προσθήκη του κωδικού PA01-7 Μίσθωση του συµπληρωµατικού λεξιλογίου  
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III. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 50 ΕΩΣ 99 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
ΤΜΗΜΑ 50: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισµικού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7226 
 
Οµάδα 501: Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόµενες υπηρεσίες για οχήµατα και 
συναφή εξοπλισµό 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες που αφορούν αεροσκάφη, σιδηροδρόµους, οδούς και σκάφη, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 502 
- Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες που αφορούν στρατιωτικά οχήµατα, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην οµάδα 506 
 
Οµάδα 502: Επισκευή, συντήρηση και παρεπόµενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδροµικά 
και οδικά οχήµατα και σκάφη 
 
Τάξη 5021: Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σε αεροσκάφη και λοιπό 
εξοπλισµό 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει:  
- Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες που αφορούν στρατιωτικά αεροσκάφη, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην τάξη 5065 
 
Τάξη 5024: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σχετιζόµενες µε σκάφη και 
λοιπό εξοπλισµό 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες που αφορούν πολεµικά πλοία, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
τάξη 5064 
 
Οµάδα 505: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, µεταλλικών 
δοχείων και µηχανηµάτων 
 
Τάξη 5051: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και µεταλλικών 
δοχείων 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υδραυλικά έργα σε κτίρια, τα οποία ταξινοµούνται στον κωδικό 45330000 
 
ΤΜΗΜΑ 51: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)  
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης λογισµικού, οι οποίες περιλαµβάνονται στο τµήµα 72. 
 
Οµάδα 511: Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτηµάτων σχετικές µε τις κατασκευές, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 4531 
- Εργασίες εγκατάστασης λεβήτων ζεστού νερού, κεντρικής θέρµανσης, όπως για µεγάλα συγκροτήµατα 
κατοικιών και για τηλεθέρµανση, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4533 
 
Οµάδα 512: Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού µέτρησης, ελέγχου, δοκιµών και πλοήγησης 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Σύνδεση και εγκατάσταση οικιακών µετρητών νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύµατος, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην οµάδα 453 
 
Οµάδα 513: Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτηµάτων σχετικές µε τις κατασκευές, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη στην τάξη 4531 
- Εργασίες εγκατάστασης κεραιών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4531 
 
Οµάδα 515: Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
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- Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόµενων κλιµάκων και κυλιόµενων διαδρόµων, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 4531 
 
Οµάδα 516: Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισµού γραφείου 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Εργασίες που αφορούν καλωδιώσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4531 
 
ΤΜΗΜΑ 55: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Για επακριβέστερη περιγραφή των υπηρεσιών λιανικού εµπορίου της οµάδας 559, µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο της ενότητας Υ «Λοιπά χαρακτηριστικά για υπηρεσίες 
λιανεµπορίου». 
 
Οµάδα 551: Υπηρεσίες ξενοδοχείων  
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
Στέγαση και συναφείς υπηρεσίες παρεχόµενες από ξενοδοχεία, µοτέλ, πανδοχεία και παρεµφερείς χώρους 
στέγασης. Οι συναφείς υπηρεσίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες που παρέχονται κανονικά µαζί, και περιλαµβάνονται 
στην τιµή της στέγασης, όπως πρωινό, εξυπηρέτηση δωµατίου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ταχυδροµικές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες αχθοφόρου. Τα ξενοδοχεία προσφέρουν επίσης συνήθως και άλλες υπηρεσίες, όπως χώρο 
στάθµευσης αυτοκινήτου, φαγητό, ποτά, ψυχαγωγία, κολυµβητήριο και µπουφέ, εγκαταστάσεις συνεδρίων, 
συνεδριάσεων και διασκέψεων. Τα ξενοδοχεία θερέτρων µπορεί επίσης να παρέχουν εκτενείς ψυχαγωγικές 
εγκαταστάσεις. Οι διάφορες αυτές υπηρεσίες περιλαµβάνονται στην οµάδα αυτή, εφόσον περιλαµβάνονται στην 
τιµή της στέγασης. Εάν τιµολογούνται χωριστά, ταξινοµούνται ανάλογα µε την παρεχόµενη υπηρεσία. Οι 
υπηρεσίες που παρέχονται από τα ξενοδοχεία είναι συνήθως πιο πλήρεις από εκείνες που παρέχουν µοτέλ, 
πανδοχεία και άλλοι χώροι στέγασης. 
 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες παρασκευής και παροχής φαγητού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 553 
- Υπηρεσίες πώλησης ποτών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 554 
- Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7021 
 
Οµάδα 552: Παροχή καταλύµατος σε χώρους κατασκήνωσης και άλλους µη ξενοδοχειακούς 
χώρους 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες µακροχρόνιας ενοικίασης χώρων για αυτοκινούµενα τροχόσπιτα - κατοικίες, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην οµάδα 702 
- Υπηρεσίες ενοικίασης για τροχόσπιτα και ρυµουλκούµενα οχήµατα για χρήση εκτός χώρου, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 3422 (µαζί µε το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, κωδικός PA01-7 Μίσθωση) 
- Υπηρεσίες στέγασης σε ξενοδοχείο, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 551 
- Υπηρεσίες ενοικίασης µεγάλης διάρκειας επιπλωµένων καταλυµάτων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 
702 
 
Τάξη 5521: Υπηρεσίες ξενώνων νεότητας 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Στέγαση και συναφείς υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από ξενώνες νεότητας, ορεινά καταφύγια και 
παρεµφερείς εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται από τις πλήρεις ξενοδοχειακές υπηρεσίες λόγω των 
περιορισµένων παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
Τάξη 5522: Υπηρεσίες χώρων κατασκήνωσης 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες χώρων κατασκήνωσης, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών χώρων τροχόσπιτων (στέγαση και 
συναφείς υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από πάρκα ρυµουλκούµενων και οχηµάτων αναψυχής, χώρους 
κατασκήνωσης και παρεµφερείς εγκαταστάσεις. Οι εν λόγω υπηρεσίες µπορεί να περιλαµβάνουν µόνον παροχή 
του χώρου ή του χώρου και της σκηνής ή του ρυµουλκούµενου που βρίσκεται σε αυτόν). 
 
Τάξη 5524: Υπηρεσίες κέντρων διακοπών και παραθεριστικών κατοικιών 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Στέγαση και συναφείς υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από παιδικές κατασκηνώσεις, κατασκηνώσεις για 
ενηλίκους ή οικογένειες, παραθεριστικά µπανγκαλόου και παρεµφερείς παραθεριστικές κατοικίες. 
Περιλαµβάνονται όλες οι λοιπές υπηρεσίες που παρέχουν τα εν λόγω καταλύµατα σε σχέση µε την παροχή 
στέγασης. 
 
Τάξη 5525: Υπηρεσίες ενοικίασης µικρής διάρκειας επιπλωµένων καταλυµάτων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
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- Στέγαση και συναφείς υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από κατοικίες µε ενοικιαζόµενα δωµάτια, πανσιόν, 
ξυλόσπιτα, ιδιωτικά διαµερίσµατα και µονοκατοικίες, αγροκτήµατα, φοιτητικές εστίες και παρεµφερείς 
εγκαταστάσεις στέγασης. Οι περισσότερες από τις εν λόγω µονάδες παρέχουν µόνον στέγαση, µολονότι ορισµένες 
µπορεί να περιλαµβάνουν υπηρεσίες παροχής φαγητού. 
 
Οµάδα 555: Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας µε έτοιµα φαγητά 
 
Τάξη 5551: Υπηρεσίες καντίνας 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες καντίνας, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών, συνήθως σε µειωµένες 
τιµές, σε οµάδες σαφώς καθορισµένων προσώπων, τα οποία συνδέονται συνήθως µε δεσµούς επαγγελµατικής 
φύσης, όπως υπηρεσίες για αθλητικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια, γραφεία, σχολικές καντίνες κλπ. 
 
Τάξη 5552: Υπηρεσίες τροφοδοσίας 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών µε έτοιµα φαγητά, οι οποίες περιλαµβάνουν την παρασκευή φαγητού 
και υπηρεσίες προµήθειας που παρέχονται από επιχειρήσεις τροφοδοσίας σε ιδιωτικές οικίες, σε εγκαταστάσεις 
και αλλού· µπορεί να περιλαµβάνονται υπηρεσίες παροχής φαγητού και συναφείς υπηρεσίες προµήθειας ποτών  
- Υπηρεσίες τροφοδοσίας εταιρειών µεταφορών µε έτοιµα γεύµατα, οι οποίες περιλαµβάνουν την παρασκευή 
φαγητού και υπηρεσίες προµήθειας που παρέχονται από επιχειρήσεις τροφοδοσίας σε επιχειρήσεις µεταφορών, 
π.χ. αεροπορικές εταιρείες  
- Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυµάτων µε έτοιµα γεύµατα 
- Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων µε έτοιµα γεύµατα 
 
ΤΜΗΜΑ 60: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) 
Για λεπτοµερέστερη περιγραφή, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητα 
Ν «Λοιπά χαρακτηριστικά για µεταφορές». 
 
Οµάδα 601: Υπηρεσίες οδικών µεταφορών  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες κλιναµαξών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5526 
- Υπηρεσίες εστιατορίου, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5532 
- Ενοικίαση οχηµάτων µεταφοράς επιβατών χωρίς οδηγό, η οποία περιλαµβάνεται στην οµάδα 341, προσθέτοντας 
τον κωδικό PA01-7 Μίσθωση του συµπληρωµατικού λεξιλογίου του CPV  
- Υπηρεσίες ασθενοφόρων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 8514 
- Ενοικίαση οχηµάτων µεταφοράς εµπορευµάτων χωρίς οδηγό, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 3413, 
προσθέτοντας τον κωδικό PA01-7 Μίσθωση του συµπληρωµατικού λεξιλογίου του CPV 
 
Οµάδα 603: Υπηρεσίες µεταφορών µέσω αγωγού  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες υγροποίησης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7611 
- Διανοµή αερίου και συναφείς υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 652 
 
ΤΜΗΜΑ 63: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ· 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 
 
Οµάδα 631: Υπηρεσίες διακίνησης και αποθήκευσης εµπορευµάτων 
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες διακίνησης εµπορευµάτων παρεχόµενες για φορτία σε ειδικά εµπορευµατοκιβώτια 
- Υπηρεσίες διακίνησης εµπορευµάτων παρεχόµενες για φορτία που δεν περιέχονται σε εµπορευµατοκιβώτια ή για 
αποσκευές επιβατών 
- Υπηρεσίες φορτίου τερµατικής εγκατάστασης για όλους τους τρόπους µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων 
υπηρεσιών στοιβασίας (δηλαδή φόρτωσης, εκφόρτωσης και εκκένωσης φορτίου σκαφών που δεν περιέχεται σε 
εµπορευµατοκιβώτια, σε λιµένες) 
- Υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών σε αεροδρόµια και σε τερµατικούς σταθµούς λεωφορείων, σιδηροδρόµων ή 
αυτοκινητοδρόµων 
- Υπηρεσίες αποθήκευσης και αποθήκης για προϊόντα κατάψυξης ή ψύξης, συµπεριλαµβανοµένων ευπαθών 
τροφίµων 
- Υπηρεσίες αποθήκευσης ή αποθήκης για υγρά και αέρια, συµπεριλαµβανοµένων πετρελαίου και πετρελαιοειδών, 
οίνου και άλλων συναφών 
- Υπηρεσίες αποθήκευσης δηµητριακών  
 
Οµάδα 635: Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και οργανωµένων περιηγήσεων καθώς και 
υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε τουρίστες 
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Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες οργανωµένων εκδροµών, 
πωλήσεις τουριστικών εισιτηρίων, στέγασης και οργανωµένων εκδροµών έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης, 
υπηρεσίες παροχής τουριστικών πληροφοριών, υπηρεσίες ξενάγησης, υπηρεσίες διαχείρισης ταξιδίων 
- Υπηρεσίες γραφείων µεταφορών, όπως υπηρεσίες γραφείων µεταφορών εµπορευµάτων, υπηρεσίες 
ναυλοµεσιτών, υπηρεσίες ελλιµενισµού και πρακτορείων µεταφορών, υπηρεσίες διεκπεραίωσης εγγράφων 
(συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών τοπικής παραλαβής και παράδοσης)  
 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες διερµηνέων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7954 
- Υπηρεσίες οδηγών θήρας και ορειβασίας, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9261 
 
Οµάδα 637: Βοηθητικές υπηρεσίες χερσαίων, πλωτών και εναέριων µεταφορών 
 
Τάξη 6371: Βοηθητικές υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες διακίνησης εµπορευµάτων που µεταφέρονται σιδηροδροµικώς, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
οµάδα 631 
- Υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών και εµπορευµάτων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 631 
- Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης για χώρους φύλαξης ή εγκαταστάσεις στάθµευσης οχηµάτων 
έναντι µηνιαίου ή ετήσιου τιµήµατος, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 702 
- Υπηρεσίες καθαρισµού λεωφορείων και άλλων οχηµάτων µεταφορών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 
9091 
 
Τάξη 6372: Υπηρεσίες υποστήριξης µεταφορών µε πλωτά µέσα 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες λειτουργίας λιµανιών και υδάτινων οδών, όπως προκυµαίες πλεύρισης σκαφών, αποβάθρες, 
προβλήτες, προκυµαίες και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται µε εγκαταστάσεις τερµατικού λιµενικού σταθµού, 
συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών τερµατικού σταθµού επιβατών σε συνδυασµό µε υπηρεσίες µεταφορών µε 
πλωτά µέσα· υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης καναλιών πλοιαρίων, φορτηγίδων και πλοίων, ποταµούς µε 
κανάλια και άλλες τεχνητές εσωτερικές πλωτές οδούς· υπηρεσίες ανεφοδιασµού πλοίων 
- Υπηρεσίες ελλιµενισµού πλοίων, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες ρυµουλκών πλοίων σε συνδυασµό µε τους 
ελιγµούς πρόσδεσης στην αποβάθρα και αποµάκρυνσης από αυτήν σκαφών όλων των τύπων 
- Υπηρεσίες ναυσιπλοΐας, όπως υπηρεσίες εντοπισµού στίγµατος ανοιχτής θάλασσας, υπηρεσίες προσδιορισµού 
στίγµατος πλωτών φάρων και υπηρεσίες προσδιορισµού στίγµατος σηµαδούρων, υπηρεσίες φάρων και παρεµφερή 
βοηθήµατα στη ναυσιπλοΐα 
- Υπηρεσίες διάσωσης σκαφών και επαναφοράς τους σε κατάσταση πλευστότητας· οι εν λόγω υπηρεσίες 
περιλαµβάνουν την ανάκτηση σκαφών και εµπορευµάτων που διατρέχουν κίνδυνο ή έχουν βυθιστεί, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανέλκυσης βυθισµένων σκαφών, της επαναφοράς ανατραπέντων σκαφών και της 
επαναφοράς σε κατάσταση πλευστότητας προσαραγµένων σκαφών 
- Διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης µεταφορών µε πλωτά µέσα, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία 
σκαφών και δεν ταξινοµούνται αλλού, και οι οποίες δεν συνδέονται άµεσα µε λειτουργίες σκαφών, όπως 
υπηρεσίες παγοθραυστικού σκάφους, υπηρεσίες νηολόγησης πλοίων, υπηρεσίες προσωρινής απόσυρσης σκαφών 
και υπηρεσίες φόρτωσης σκαφών στην ξηρά κλπ. 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες απολύµανσης και εξολόθρευσης για σκάφη, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9092 
- Υπηρεσίες καθαρισµού σκαφών, συµπεριλαµβανοµένης της µόλυνσης από καύσιµα και πετρέλαιο, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 9091 
- Υπηρεσίες καταπολέµησης διαρροών πετρελαίου, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9051 
 
Τάξη 6373: Υπηρεσίες υποστήριξης αεροπορικών µεταφορών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες καθαρισµού αεροσκαφών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9091 
- Υπηρεσίες εναέριας-θαλάσσιας διάσωσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7524 
- Γενικές υπηρεσίες σχολών χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 8041 
 
ΤΜΗΜΑ 64: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
Οµάδα 641: Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδροµείων 
 
Τάξη 6411: Ταχυδροµικές υπηρεσίες  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες που παρέχονται από υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδροµικών γραφείων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
τάξη 6412 
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- Υπηρεσίες χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης παρεχόµενες από ταχυδροµικά ταµιευτήρια και γραφεία 
ταχυδροµικών τσεκ, οι οποίες περιλαµβάνονται στο τµήµα 66 
- Υπηρεσίες που σχετίζονται µε λογαριασµούς γραφείων ταχυδροµικών τσεκ και ταχυδροµικών ταµιευτηρίων, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 66100000 
 
Οµάδα 642: Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 
 
Τάξη 6421: Υπηρεσίες τηλεφωνίας και µετάδοσης δεδοµένων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες δηµόσιας τηλεφωνίας, οι οποίες περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες µεταγωγής και µετάδοσης που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη και τη διατήρηση επικοινωνιών µεταξύ τοπικών περιοχών κλήσης και από την τοπική 
περιοχή στο διεθνές δίκτυο 
- Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών ραδιοτηλεφωνίας οι οποίες, µέσω φορητού 
εξοπλισµού, παρέχουν αµφίδροµη πρόσβαση σε δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ή σε άλλα κινητά τηλέφωνα· 
ορισµένες εκδόσεις της υπηρεσίας αυτής µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε τον κατάλληλο τερµατικό εξοπλισµό, 
για τη µετάδοση τηλεοµοιοτυπίας καθώς και για φωνητικές επικοινωνίες  
- Υπηρεσίες τηλεφωνικών δικτύων µεικτής επιχειρησιακής χρήσης, οι οποίες περιλαµβάνουν τις αναγκαίες 
υπηρεσίες δικτύου για την επίτευξη τηλεφωνικών επικοινωνιών µεταξύ επιλεγµένων (από σηµείο σε σηµείο ή 
πολυσηµειακών) τοποθεσιών (τερµατικών) µέσω ενός δηµόσιου (κοινού) δικτύου· αυτός ο τύπος υπηρεσίας 
χρησιµοποιείται κυρίως για την επίτευξη υπεραστικών φωνητικών επικοινωνιών, αλλά ορισµένες εκδόσεις 
µπορούν επίσης να παράσχουν µετάδοση τηλεοµοιοτυπίας και δεδοµένων 
- Υπηρεσίες αποκλειστικών τηλεφωνικών δικτύων επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες δικτύου για 
την επίτευξη τηλεφωνικών επικοινωνιών µεταξύ επιλεγµένων τοποθεσιών µέσω ιδιωτικών γραµµών· αυτός ο 
τύπος υπηρεσίας χρησιµοποιείται κυρίως για την επίτευξη φωνητικών επικοινωνιών µεταξύ αποµακρυσµένων 
PBX (γραµµών σύνδεσης), µεταξύ µιας αποµακρυσµένης τοποθεσίας και µιας PBX (σταθµός εκτός κτιρίου), 
µεταξύ µιας PBX και µιας αποµακρυσµένης περιοχής κέντρου (ξένο κέντρο) ή µεταξύ ορισµένων τηλεφωνικών 
συσκευών, αλλά µπορεί επίσης να παράσχει µετάδοση δεδοµένων  
- Υπηρεσίες ηλεκτρονικών µηνυµάτων, οι οποίες περιλαµβάνουν τις αναγκαίες υπηρεσίες δικτύου και συναφείς 
υπηρεσίες (υλισµικό και λογισµικό) για την αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων (τηλεγραφικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες τέλεξ/TWX) ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες σε µια βάση δεδοµένων (οι λεγόµενες 
υπηρεσίες δικτύου προστιθέµενης αξίας) 
 
Τάξη 6422: Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός από υπηρεσίες τηλεφωνίας και µετάδοσης δεδοµένων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες διασύνδεσης, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες δικτύου από έναν φορέα σε έναν άλλον φορέα, 
όταν η επικοινωνία που προέρχεται από την επικράτεια του ενός φορέα πρέπει να περάσει από το δίκτυο ενός 
άλλου φορέα για να φτάσει στον προορισµό της 
- Υπηρεσίες τηλεργασίας 
- Υπηρεσίες τηλεειδοποίησης, οι οποίες περιλαµβάνουν την κλήση ενός προσώπου στο τηλέφωνο µέσω της 
χρήσης µιας ηλεκτρονικής συσκευής τηλεειδοποίησης· περιλαµβάνονται υπηρεσίες τηλεειδοποίησης τόνου, 
φωνητικές υπηρεσίες τηλεειδοποίησης και υπηρεσίες τηλεειδοποίησης ψηφιακής απεικόνισης 
- Υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τις αναγκαίες υπηρεσίες δικτύου και συναφείς υπηρεσίες 
για τη διεξαγωγή µιας µονόδροµης ή αµφίδροµης πλήρως διαδραστικής τηλεδιάσκεψης 
- Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών αέρος-εδάφους 
- Υπηρεσίες τηλεµατικής 
- Ολοκληρωµένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες περιλαµβάνουν ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου από σηµείο 
σε σηµείο ή πολυσηµειακές ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου που επιτρέπουν στους χρήστες να µεταδίδουν 
ταυτόχρονα ή εναλλάξ φωνή, δεδοµένα ή/και εικόνα· αυτός ο τύπος υπηρεσίας προσφέρει υψηλή δυναµικότητα 
εύρους ζώνης και ευέλικτη, ελεγχόµενη από τον πελάτη διαµόρφωση δικτύου για τη συνεκτίµηση των 
µεταβαλλόµενων διαγραµµάτων ροής κίνησης 
- Υπηρεσίες µετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες 
δικτύου για τη µετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σηµάτων, ανεξάρτητα από τον τύπο της 
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας (δικτύου) 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών παραγωγών, ακόµη και σε συνδυασµό µε τη µετάδοση εκποµπών, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 922 
 
ΤΜΗΜΑ 65: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Παραγωγή νερού, αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος και άλλων πηγών ενεργειακού εφοδιασµού, η οποία 
περιλαµβάνεται στα τµήµατα 09 και 41 
- Υπηρεσίες µεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, µέσω αγωγών έναντι αµοιβής ή βάσει 
σύµβασης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 603 
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Οµάδα 651: Διανοµή ύδατος και συναφείς υπηρεσίες 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης, κτίρια σχετικά µε τη µεταφορά ύδατος και 
εργασίες σχετικές µε αγωγούς διανοµής ύδατος, οι οποίες περιλαµβάνονται στις τάξεις 4521 και 4523 
- Υπηρεσίες επεξεργασίας λυµάτων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9042 
- Υπηρεσίες που σχετίζονται µε ρυπασµένα ύδατα, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9073 
 
Οµάδα 652: Διανοµή αερίου και συναφείς υπηρεσίες 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς µεταφοράς αερίου, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4523 
 
Οµάδα 653: Διανοµή ηλεκτρικού και συναφείς υπηρεσίες 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κατασκευαστικές εργασίες για γραµµές ηλεκτροδότησης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4523 
 
ΤΜΗΜΑ 66: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Για ακριβέστερη περιγραφή, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητα Σ 
«Λοιπά χαρακτηριστικά για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες» 
 
Οµάδα 661: Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες 
 
Τάξη 6611: Τραπεζικές υπηρεσίες  
Οι υπηρεσίες κεντρικής τράπεζας περιλαµβάνουν: 
- Υπηρεσίες παρεχόµενες από την κεντρική τράπεζα, οι οποίες περιλαµβάνουν την αποδοχή καταθέσεων που 
χρησιµοποιούνται για τον συµψηφισµό µεταξύ χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
- Υπηρεσίες σχετικές µε ενέργειες τραπεζίτη του κράτους 
- Υπηρεσίες που αφορούν την εποπτεία των τραπεζικών εργασιών 
- Υπηρεσίες που αφορούν την τήρηση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας 
- Υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση και τη διαχείριση του νοµίσµατος της χώρας 
 
Οι υπηρεσίες καταθέσεων περιλαµβάνουν: 
- Υπηρεσίες που αφορούν την αποδοχή καταθέσεων µεγάλης κλίµακας, ιδίως από άλλα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα 
- Υπηρεσίες τραπεζικών καταθέσεων για ιδιώτες, εταιρείες κλπ. 
- Υπηρεσίες µη τραπεζικών καταθέσεων για ιδιώτες, εταιρείες κλπ.  
 
Οι υπηρεσίες χορήγησης πίστωσης περιλαµβάνουν υπηρεσίες που αφορούν την παροχή δανείων από ιδρύµατα που 
δεν εµπλέκονται στη νοµισµατική διαµεσολάβηση, όπως: 
- Υπηρεσίες ενυπόθηκων δανείων, οι οποίες αφορούν τη χορήγηση δανείων για τα οποία χρησιµοποιούνται ως 
ασφάλεια συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία σε γη και κτίρια 
- Υπηρεσίες προσωπικών δανείων σταδιακής εξόφλησης, οι οποίες αφορούν τη χορήγηση καταναλωτικής πίστης, 
ιδίως για τη χρηµατοδότηση τρεχουσών δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες 
- Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, οι οποίες αφορούν τη χρηµατοδότηση της αγοράς προϊόντων παρέχοντας 
πίστωση στο σηµείο πώλησης µε τη χρήση πλαστικών καρτών ή κερµάτων 
- Άλλες υπηρεσίες χορήγησης πίστωσης, οι οποίες αφορούν άλλη χορήγηση δανείων από ιδρύµατα που δεν 
εµπλέκονται στη νοµισµατική διαµεσολάβηση 
 
Οι υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης περιλαµβάνουν υπηρεσίες στις οποίες η διάρκεια καλύπτει κατά 
προσέγγιση την προσδοκώµενη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου και ο µισθωτής αποκτά ουσιαστικά 
όλα τα οφέλη της χρήσης του και αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται µε την κυριότητά του. 
 
Τάξη 6612: Επενδυτικές τραπεζικές και συναφείς υπηρεσίες 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες συγχώνευσης και εξαγοράς (υπηρεσίες συµβούλων και διαπραγµατευτών για τη διευθέτηση 
συγχωνεύσεων και εξαγορών) 
- Εταιρικές χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου, οι οποίες 
περιλαµβάνουν τη διευθέτηση εταιρικής χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένης χρηµατοδότησης µε την 
ανάληψη χρέους, αυτοχρηµατοδότησης και χρηµατοδότησης µε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου 
 
Τάξη 6613: Χρηµατοµεσιτικές υπηρεσίες και συναφείς υπηρεσίες χρεογράφων και εµπορευµάτων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες χρηµατοµεσιτείας χρεογράφων, οι οποίες περιλαµβάνουν χρηµατοµεσιτικές υπηρεσίες (δηλαδή την 
εξεύρεση αγοραστών και πωλητών για το ίδιο µέσο) για χρεόγραφα· την παροχή της υπηρεσίας του πράκτορα 
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πώλησης µεριδίων, µετοχών ή άλλων δικαιωµάτων σε ένα αµοιβαίο (επενδυτικό) κεφάλαιο· υπηρεσίες πώλησης, 
παράδοσης και εξαγοράς κρατικών οµολόγων· χρηµατοµεσιτικά δικαιώµατα προαίρεσης 
- Εµποροµεσιτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν χρηµατοµεσιτικές υπηρεσίες για εµπορεύµατα και 
προθεσµιακές συναλλαγές επί εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προθεσµιακών συναλλαγών επί 
χρεογράφων, και χρηµατοπιστωτικά παράγωγα, εκτός δικαιωµάτων προαίρεσης 
 
Τάξη 6614: Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, οι οποίες περιλαµβάνουν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων 
χαρτοφυλακίου τρίτων, έναντι αµοιβής ή προµήθειας, όπου οι διαχειριστές λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε τις 
επενδύσεις που πρέπει να αγορασθούν ή να πωληθούν. Παραδείγµατα χαρτοφυλακίων που τελούν υπό διαχείριση 
είναι τα χαρτοφυλάκια αµοιβαίων και άλλων επενδυτικών κεφαλαίων ή καταπιστευµάτων, συνταξιοδοτικών 
ταµείων και ιδιωτών. 
 
Τάξη 6616: Υπηρεσίες καταπιστευµάτων και παρακαταθηκών 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες καταπιστευµάτων, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης κληρονοµίας και 
καταπιστευµάτων· υπηρεσίες καταπιστευµατοδόχου επενδυτικών ταµείων ή συνταξιοδοτικών ταµείων· υπηρεσίες 
καταπιστευµατοδόχου κινητών αξιών (διοικητικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση και την καταχώρηση 
κινητών αξιών, και καταβολή τόκων και µερισµάτων)  
- Υπηρεσίες παρακαταθηκών, οι οποίες περιλαµβάνουν την παροχή, βάσει οδηγιών, υπηρεσιών φύλαξης και 
λογιστικής για πολύτιµα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία συνήθως παράγουν εισόδηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων κινητών αξιών· υπηρεσίες φύλαξης, παροχής θυρίδας και θεµατοφυλακής κινητών αξιών· 
υπηρεσίες επιβεβαίωσης λογιστικού ελέγχου σε σχέση µε τις κινητές αξίες πελατών που τηρούνται για φύλαξη 
 
Τάξη 6617: Υπηρεσίες παροχής οικονοµικών συµβουλών, επεξεργασίας χρηµατοπιστωτικών 
συναλλαγών και γραφείων συµψηφισµού 
- Υπηρεσίες παροχής οικονοµικών συµβουλών, οι οποίες περιλαµβάνουν χρηµατοπιστωτικές συµβουλευτικές 
υπηρεσίες, ανάλυση αγοράς και πληροφορίες 
- Υπηρεσίες επεξεργασίας χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων συµψηφισµού, οι οποίες 
περιλαµβάνουν υπηρεσίες όπως η επαλήθευση χρηµατοοικονοµικών υπολοίπων, η έγκριση συναλλαγών, η 
µεταφορά κεφαλαίων από και προς λογαριασµούς συναλλασσοµένων, η κοινοποίηση στις τράπεζες (ή τους 
εκδότες πιστωτικών καρτών) µεµονωµένων συναλλαγών και η παροχή καθηµερινών περιλήψεων· και υπηρεσίες 
συµψηφισµού επιταγών, συναλλαγµατικών και άλλων εντολών πληρωµής 
 
Τάξη 6618: Υπηρεσίες συναλλάγµατος 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει:  
- Υπηρεσίες συναλλάγµατος, οι οποίες παρέχονται από ανταλλακτήρια συναλλάγµατος κλπ. 
 
Οµάδα 665: Υπηρεσίες ασφάλισης και συνταξιοδότησης 
 
Τάξη 6651: Υπηρεσίες ασφάλισης 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες χρηµατοµεσιτείας και πρακτορεύσεων στον τοµέα των ασφαλειών  
- Υπηρεσίες πώλησης ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προϊόντων 
- Υπηρεσίες ανάληψης έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων, οι οποίες παρέχονται για την πληρωµή απαιτήσεων 
σε δικαιούχους µε τον θάνατο του ασφαλισµένου ή µε την επιβίωση έως τη λήξη του συµβολαίου. Τα 
ασφαλιστήρια συµβόλαια µπορεί να παρέχουν απλή προστασία ή µπορεί επίσης να περιέχουν ένα σκέλος 
αποταµίευσης. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ενδέχεται να καλύπτουν µεµονωµένους ιδιώτες ή µέλη οµάδων. 
- Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχηµάτων και υγείας (υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης, υπηρεσίες 
εθελοντικής ασφάλισης υγείας κλπ.) 
- Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι παντός κινδύνου 
- Υπηρεσίες ασφάλισης νοµικής προστασίας 
- Υπηρεσίες ασφάλισης σε σχέση µε µεταφορές, όπως υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων, υπηρεσίες 
ασφάλισης θαλάσσιων, αεροπορικών και άλλων µεταφορών, υπηρεσίες ασφάλισης σιδηροδρόµων, υπηρεσίες 
ασφάλισης αεροσκαφών, υπηρεσίες ασφάλισης πλοίων  
- Υπηρεσίες ασφάλισης φορτίου 
- Ασφάλεια ζηµίας ή απώλειας (στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ασφάλειες πυρός, υπηρεσίες ασφάλισης 
περιουσίας, υπηρεσίες ασφάλισης έναντι θεοµηνίας και εισοδηµατικής ζηµίας) 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης µηχανοκίνητων οχηµάτων, αεροσκαφών, πλοίων και γενική ασφάλεια αστικής 
ευθύνης 
- Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν επίσης υπηρεσίες ασφάλισης έναντι 
κινδύνων διαχείρισης 
- Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης κατά ζηµιών, όπως υπηρεσίες ασφάλισης εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου ή 
φυσικού αερίου, υπηρεσίες ασφάλισης των τεχνικών εγκαταστάσεων, επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες 
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- Υπηρεσίες διακανονισµού ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες διερεύνησης 
ασφαλιστικών απαιτήσεων, καθορισµού του ποσού της απώλειας ή της ζηµίας που καλύπτεται από τα 
ασφαλιστήρια συµβόλαια και διαπραγµάτευσης διακανονισµών· υπηρεσίες που σχετίζονται µε την εξέταση 
απαιτήσεων που διερευνήθηκαν και εγκρίσεις πληρωµών· υπηρεσίες εκτίµησης ζηµιών 
- Υπηρεσίες αξιολόγησης και διακανονισµού ασφαλιστικών απαιτήσεων (ο όρος «αβαρία» χρησιµοποιείται στη 
ναυτασφάλιση για τη µερική απώλεια σκάφους ή φορτίου) 
- Υπηρεσίες αξιολόγησης και διακανονισµού ασφαλιστικών απαιτήσεων 
- Υπηρεσίες υπολογισµού ασφαλιστικών κινδύνων και ασφαλίστρων 
- Υπηρεσίες διαχείρισης των δικαιωµάτων διάσωσης, εκτός των υπηρεσιών διαχείρισης των δικαιωµάτων 
διάσωσης σκαφών 
 
Τάξη 6652: Συνταξιοδοτικές υπηρεσίες 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ασφάλισης για προγράµµατα που προβλέπουν καταβολές εισοδήµατος σε τακτικά χρονικά 
διαστήµατα σε ιδιώτες. Τα προγράµµατα µπορεί να απαιτούν µία µόνον εισφορά ή σειρά εισφορών· µπορεί να 
είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά· µπορεί να έχουν ονοµαστικά επιδόµατα, τα οποία καθορίζονται εκ των 
προτέρων ή εξαρτώνται από την αγοραία αξία περιουσιακών στοιχείων που στηρίζουν το πρόγραµµα· και, εάν 
συνδέονται µε την απασχόληση, µπορεί να µεταφέρονται ή να µην µεταφέρονται σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη. 
Η διάρκεια της περιόδου κατά την οποία καταβάλλονται τα επιδόµατα µπορεί να ορίζεται ως ελάχιστη ή µέγιστη 
περίοδος, µπορεί να προβλέπονται ή να µην προβλέπονται επιδόµατα επιζώντων. 
- Υπηρεσίες ασφάλισης για προγράµµατα που προβλέπουν καταβολές εισοδήµατος σε τακτικά χρονικά 
διαστήµατα σε µέλη οµάδων. Τα προγράµµατα µπορεί να απαιτούν µία µόνον εισφορά ή σειρά εισφορών· µπορεί 
να είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά· µπορεί να έχουν ονοµαστικά επιδόµατα, τα οποία καθορίζονται εκ των 
προτέρων ή εξαρτώνται από την αγοραία αξία πτυχών που στηρίζουν το πρόγραµµα· και, εάν συνδέονται µε την 
απασχόληση, µπορεί να µεταφέρονται ή να µην µεταφέρονται σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη. Η διάρκεια της 
περιόδου κατά την οποία καταβάλλονται τα επιδόµατα µπορεί να ορίζεται ως ελάχιστη ή µέγιστη περίοδος, µπορεί 
να προβλέπονται ή να µην προβλέπονται επιδόµατα επιζώντων. 
 
Οµάδα 667: Υπηρεσίες αντασφάλισης 
 
Τάξη 6671: Υπηρεσίες αντασφάλισης ζωής 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ανάληψης του συνόλου ή µέρους ασφαλιστηρίων συµβολαίων που συνάφθηκαν αρχικά από άλλους 
φορείς ασφάλισης 
 
Τάξη 6672: Υπηρεσίες αντασφάλισης ατυχήµατος και υγείας 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ανάληψης του συνόλου ή µέρους ασφαλιστηρίων συµβολαίων που συνάφθηκαν αρχικά από άλλους 
φορείς ασφάλισης 
 
ΤΜΗΜΑ 70: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
Οµάδα 701: Υπηρεσίες που αφορούν ιδιόκτητα ακίνητα 
 
Τάξη 7011: Υπηρεσίες ανάπτυξης ακινήτων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Ανάπτυξη ακινήτων για κατοικίες, η οποία περιλαµβάνει τη συγκέντρωση χρηµατοοικονοµικών τεχνικών και 
υλικών µέσων για τη δηµιουργία ακινήτων για κατοικίες για µεταγενέστερη πώληση 
- Ανάπτυξη ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικίες, η οποία περιλαµβάνει τη συγκέντρωση 
χρηµατοοικονοµικών τεχνικών και υλικών µέσων για τη δηµιουργία ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικίες 
για µεταγενέστερη πώληση 
 
Τάξη 7012: Αγοραπωλησία ακινήτων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Αγοραπωλησία κτιρίων ή οικοπέδων, η οποία περιλαµβάνει πωλήσεις για ίδιο λογαριασµό κτιρίων και 
οικοπέδων, σε περιπτώσεις στις οποίες οι πωλήσεις αντιµετωπίζονται ως πωλήσεις διαπραγµατευτικών τίτλων από 
τον πωλητή, αλλά όχι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων στις οποίες οι πωλήσεις αποτελούν διάθεση πάγιων 
στοιχείων ενεργητικού των µονάδων πώλησης  
- Πωλήσεις κατοικιών µε οικόπεδα, πολυκατοικιών µε οικόπεδα και µεµονωµένων κατοικιών στα εν λόγω κτίρια, 
όπως µεµονωµένα διαµερίσµατα ή οριζόντιες ιδιοκτησίες· τα εν λόγω ακίνητα µπορεί να είναι µισθωµένα ή 
ιδιόκτητα 
- Υπηρεσίες αγοραπωλησίας οικοπέδων, οι οποίες περιλαµβάνουν πωλήσεις για ίδιο λογαριασµό οικοπέδων, σε 
περιπτώσεις στις οποίες οι πωλήσεις αντιµετωπίζονται ως πωλήσεις διαπραγµατευτικών τίτλων από τον πωλητή· 
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τα εν λόγω οικόπεδα µπορεί να περιλαµβάνουν υποδιαιρέσεις οικοπέδων και οι πωλήσεις µπορεί να 
περιλαµβάνουν πωλήσεις οικοπέδων που υποδιαιρούνται υλικά από τη µονάδα πώλησης 
 
Οµάδα 702: Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 
 
Τάξη 7021: Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που 
προορίζονται για κατοίκηση 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αφορούν ιδιόκτητα ακίνητα που προορίζονται για 
κατοίκηση από τους ιδιοκτήτες ή τους µισθωτές σε τρίτους: αφορούν κατοικίες διαµερίσµατα, πολυκατοικίες ή 
κτίρια πολλαπλών χρήσεων, τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως για κατοικίες 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες στέγασης, οι οποίες παρέχονται µε τη λειτουργία ξενοδοχείων, µοτέλ, ενοικιαζόµενων δωµατίων, 
οικοτροφείων, κατασκηνώσεων και άλλων χώρων στέγασης, οι οποίες περιλαµβάνονται στις οµάδες 551 και 552 
 
Τάξη 7022: Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν 
προορίζονται για κατοίκηση 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αφορούν εµπορικά, βιοµηχανικά ή άλλα κτίρια ή 
ακίνητα που δεν προορίζονται για κατοίκηση από τους ιδιοκτήτες ή τους µισθωτές σε τρίτους· περιλαµβάνουν, 
ενδεικτικά, εργοστάσια, κτίρια γραφείων, αποθήκες ή θέατρα, εκθεσιακούς χώρους και κτίρια πολλαπλών 
χρήσεων, τα οποία δεν προορίζονται κυρίως για κατοικίες, ή γεωργικά, δασικά και παρεµφερή ακίνητα 
- Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε µηνιαία ή ετήσια βάση χώρων φύλαξης αυτοκινήτων ή 
άλλων χώρων στάθµευσης οχηµάτων 
- Υπηρεσίες ενοικίασης που αφορούν αίθουσες για ειδική χρήση 
 
Οµάδα 703: Διάφορες υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει 
σύµβασης 
 
Τάξη 7031: Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Πωλήσεις κατοικιών, διαµερισµάτων, πολυκατοικιών, γραφείων, εργοστασίων, καταστηµάτων και άλλων 
ακινήτων που προορίζονται ή δεν προορίζονται για κατοίκηση, και παρεµφερείς υπηρεσίες διαµεσολάβησης που 
αφορούν την αγορά, την πώληση, τη µίσθωση και την εκτίµηση κτιρίων που προορίζονται ή δεν προορίζονται για 
κατοίκηση, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης 
 
Τάξη 7032: Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης έγγειας ιδιοκτησίας 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Πωλήσεις οικοπέδων που προορίζονται ή δεν προορίζονται για κατοίκηση και παρεµφερείς υπηρεσίες 
διαµεσολάβησης που αφορούν την αγορά, την πώληση, τη µίσθωση και την εκτίµηση οικοπέδων που 
προορίζονται ή δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης 
 
Τάξη 7033: Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης, οι οποίες 
περιλαµβάνουν υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν: ιδρύµατα, συγκροτήµατα πολυκατοικιών, υπηρεσίες 
είσπραξης ενοικίου ή συνιδιοκτησία επί κατοικιών 
- Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης, οι 
οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν: οικόπεδα, εµπορικά ακίνητα, βιοµηχανικά ακίνητα, 
κτίρια πολλαπλών χρήσεων τα οποία δεν προορίζονται κατά κύριο λόγο για κατοίκηση κλπ. ή γεωργικά, δασικά 
και παρεµφερή ακίνητα 
- Υπηρεσίες σχετιζόµενες µε τις κατοικίες 
 
ΤΜΗΜΑ 71: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
 
Οµάδα 713: Υπηρεσίες µηχανικού 
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για εργασίες πολιτικού µηχανικού, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες 
συνδροµής, στήριξης και συστάσεων σχετικά µε θέµατα µηχανικής και άλλα συναφή θέµατα 
- Υπηρεσίες παροχής συµβουλών µηχανικής σχετικά µε το περιβάλλον, την ενέργεια, τα κτίρια, τις 
τηλεπικοινωνίες, την ασφάλεια και την υγεία 



 37 

- Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων, έργων 
πολιτικού µηχανικού, για βιοµηχανικές διαδικασίες και βιοµηχανική παραγωγή κλπ. 
- Άλλες υπηρεσίες µηχανικού, όπως τεχνικές υπηρεσίες σε θέµατα ιλύος γεωτρήσεων, µηχανολογικές υπηρεσίες 
γεωτεχνικού σχεδιασµού, µηχανολογικές υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες σε θέµατα διάβρωσης κλπ. 
- Πλήρως ολοκληρωµένες τεχνικές υπηρεσίες µηχανικού για την κατασκευή ολοκληρωµένων έργων, όπως 
υποδοµές µεταφορών, έργα υδροδότησης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις µεταποίησης και άλλες 
κατασκευαστικές εργασίες  
- Μελέτες σχεδιασµού και προεπενδυτικές µελέτες 
- Προκαταρκτικό και τελικό σχεδιασµό, συµπεριλαµβανοµένων όλων των αναγκαίων υπηρεσιών δοµικού, 
µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού σχεδιασµού 
- Συνεκτίµηση, προγραµµατισµός κατασκευής, προδιαγραφές διαγωνισµού 
- Υπηρεσίες ελέγχου και αποδοχής συµβατικών εργασιών ή τεχνικές υπηρεσίες 
- Κάθε άλλη υπηρεσία µηχανικού, εφόσον εντάσσεται σε ένα ολοκληρωµένο πακέτο υπηρεσιών για ένα 
ολοκληρωµένο έργο 
- Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστηµονικές υπηρεσίες ερευνών, συµπεριλαµβανοµένων τοπογραφικών 
υπηρεσιών 
- Υπηρεσίες αποτύπωσης υπεδάφους µε σεισµογραφικές, βαρυτοµετρικές και µαγνητοµετρικές µεθόδους και 
άλλες µεθόδους αποτύπωσης υπεδάφους 
- Υπηρεσίες χωροµέτρησης, οι οποίες περιλαµβάνουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το σχήµα, τη θέση και 
τα όρια ενός τµήµατος της Γης µε σκοπό την κατάρτιση χαρτών 
- Υπηρεσίες χαρτογράφησης, οι οποίες περιλαµβάνουν την κατάρτιση και την αναθεώρηση χαρτών όλων των 
ειδών, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα δραστηριοτήτων χωροστάθµησης, άλλους χάρτες και άλλες πηγές 
πληροφοριών 
- Υπηρεσίες χωροστάθµησης (συµπεριλαµβανοµένων φωτογραµµοµετρικών υπηρεσιών) και τεχνικών υπηρεσιών 
(υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας κλπ.) 
 
Οµάδα 714: Υπηρεσίες πολεοδοµικού σχεδιασµού και αρχιτεκτονικής τοπίου 
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες πολεοδοµικού σχεδιασµού οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες ανάπτυξης για συντονισµένη 
ανάπτυξη αστικής περιοχής 
- Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες σχεδιασµού και σχεδίασης για τη 
διαµόρφωση πάρκων, εµπορικών οικοπέδων και οικοπέδων που προορίζονται για κατοικία κλπ. 
 
Οµάδα 716: Υπηρεσίες τεχνικών δοκιµών, ανάλυσης και παροχής συµβουλών 
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων σύνθεσης και καθαρότητας, οι οποίες περιλαµβάνουν: δοκιµή και ανάλυση 
των χηµικών και βιολογικών ιδιοτήτων υλικών όπως αέρας, νερό, απόβλητα, καύσιµα, µέταλλα, έδαφος, ορυκτά, 
τρόφιµα και χηµικές ουσίες· υπηρεσίες δοκιµής και ανάλυσης σε συναφείς επιστηµονικούς τοµείς, όπως η 
µικροβιολογία, η βιοχηµεία, η βακτηριολογία κλπ., ή δοκιµή και ανάλυση φυσικών ιδιοτήτων, τάσης, 
σκληρότητας, αντοχής σε κρούση, αντοχής στην καταπόνηση και συνεπειών υψηλής θερµοκρασίας 
- Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιµών, οι οποίες περιλαµβάνουν: υπηρεσίες δοκιµής και ανάλυσης µηχανικών 
και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών πλήρων µηχανηµάτων, κινητήρων, εργαλείων, συσκευών και άλλου εξοπλισµού 
που ενσωµατώνει µηχανικά και ηλεκτρικά στοιχεία ή υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, 
λεωφορείων, φορτηγών και άλλων οχηµάτων οδικών µεταφορών 
- Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιµών για κτίρια, τεχνικά έργα κλπ. 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες εκτίµησης ζηµιών για λογαριασµό ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 
6721 
- Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων και δοκιµών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 8514 
 
ΤΜΗΜΑ 72: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Για επακριβέστερη περιγραφή, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητα Κ «Λοιπά 
χαρακτηριστικά για υπολογιστές, πληροφορική τεχνολογία ή επικοινωνίες»  
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Πακέτα λογισµικού και συστήµατα πληροφορικής, τα οποία περιλαµβάνονται στο τµήµα 48 
 
 
Οµάδα 721: Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα εξοπλισµού πληροφορικής 
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει την παροχή συµβουλών και βοήθειας σε θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση πόρων 
πληροφορικής επιχειρήσεων και ιδρυµάτων 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Παροχή συµβουλών σε τεχνικά θέµατα που συνδέονται µε συστήµατα πληροφορικής, η οποία περιλαµβάνεται 
στην τάξη 7222 
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Οµάδα 722: Υπηρεσίες προγραµµατισµού λογισµικού και παροχής συµβουλών 
 
Τάξη 7221: Υπηρεσίες προγραµµατισµού πακέτων λογισµικού 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες προγραµµατισµού λογισµικών συστήµατος και χρήστη, οι οποίες περιλαµβάνουν την ανάπτυξη και 
την εµπορική διάθεση πακέτων συστηµάτων και λογισµικού εργαλείων χρήστη 
- Υπηρεσίες προγραµµατισµού λογισµικού εφαρµογών, οι οποίες περιλαµβάνουν την ανάπτυξη και την εµπορική 
διάθεση πακέτων λογισµικού εφαρµογών  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Λιανική πώληση πακέτων λογισµικού, η οποία περιλαµβάνεται στην οµάδα 527 
 
Τάξη 7222: Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για συστήµατα και τεχνικά θέµατα 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σχετικές µε λιανικές πωλήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 555 
- Κατάρτιση προσωπικού στη χρήση ενός συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία περιλαµβάνεται στην 
τάξη 8042 
 
Τάξη 7223: Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατοµικευµένων λογισµικών 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει την ανάπτυξη (ανάλυση, σχεδιασµός και προγραµµατισµός) λογισµικού για 
συγκεκριµένο πελάτη και για την ικανοποίηση των απαιτήσεων συγκεκριµένου πελάτη, και την τροποποίηση του 
πακέτου λογισµικού 
 
Τάξη 7224: Υπηρεσίες ανάλυσης και προγραµµατισµού συστηµάτων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών αναλυτή ή/και προγραµµατιστή συστηµάτων σε ηµερήσια βάση 
για τη συµµετοχή σε µία από τις φάσεις ανάπτυξης ενός συστήµατος. Ο πελάτης επιβλέπει και διατηρεί το 
δικαίωµα στο προϊόν της εργασίας τους.  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Παράδοση λογισµικού που παρήγγειλε ο πελάτης, εάν ο σχεδιαστής επιβλέπει και εµπλέκεται σε όλες τις φάσεις 
(ανάλυση, σχεδιασµός και προγραµµατισµός) του σχεδίου ανάπτυξης, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 7223 
 
Τάξη 7225: Υπηρεσίες συστήµατος και υποστήριξης 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει την παροχή βοήθειας για τη διατήρηση των συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(λογισµικού) σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Η συντήρηση µπορεί να έχει επιδιορθωτικό ή προληπτικό 
χαρακτήρα. 
 
Τάξη 7226: Υπηρεσίες σχετιζόµενες µε λογισµικά 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει υπηρεσίες λογισµικού οι οποίες δεν ταξινοµούνται αλλού, όπως υπηρεσίες υλοποίησης 
λογισµικού, υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισµικού (οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες αναπαραγωγής από κύρια 
αντίγραφα λογισµικού σε κάθε είδους δίσκους και ταινίες) κλπ. 
 
Οµάδα 723: Υπηρεσίες δεδοµένων 
Σηµείωση: οι υπηρεσίες στις οποίες ο προµηθευτής χρησιµοποιεί τον υπολογιστή ως απλό εργαλείο δεν 
ταξινοµούνται σε αυτή την οµάδα, αλλά ανάλογα µε τη φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας 
 
Τάξη 7232: Υπηρεσίες βάσεων δεδοµένων  
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει υπηρεσίες βάσεων δεδοµένων προστιθέµενης αξίας και υπηρεσίες διαχείρισης 
δεδοµένων. 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων, η οποία 
περιλαµβάνεται στην τάξη 6421 
- Υπηρεσίες που περιλαµβάνουν έρευνες σε έγγραφα, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9251 
 
ΤΜΗΜΑ 73: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
Για επακριβέστερη περιγραφή, χρησιµοποιήστε το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητα Ρ «Λοιπά 
χαρακτηριστικά για υπηρεσίες έρευνας». 
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες έρευνας αγοράς, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7931 
 
Οµάδα 731: Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης 
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει:  
- Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες, οικονοµικά, 
δίκαιο, γλωσσολογία, γλώσσες κλπ. 
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- Υπηρεσίες εργαστηριακών ερευνών 
- Υπηρεσίες θαλάσσιων ερευνών 
 
ΤΜΗΜΑ 75: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Οµάδα 751: Υπηρεσίες διοίκησης 
 
Τάξη 7511: Δηµόσιες υπηρεσίες γενικής φύσεως  
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Εκτελεστικές και νοµοθετικές υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορους φορείς στα διαφορετικά επίπεδα της 
κυβέρνησης, δηλαδή κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ή υπουργεία και λοιπό διοικητικό ή 
συµβουλευτικό προσωπικό που συνδέεται µε τους νοµοθετικούς ή εκτελεστικούς φορείς 
- Διοικητικές υπηρεσίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαµβάνουν δηµόσιες διοικητικές 
υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη γεωργία, τη δασοκοµία, την αλιεία και τη θήρα, τα καύσιµα και την ενέργεια, την 
εξόρυξη και τους ορυκτούς πόρους, τη µεταποίηση και τις κατασκευές, τις µεταφορές και τις επικοινωνίες, τα 
επαγγέλµατα διανοµής και τροφοδοσίας, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια ή οικονοµικές, εµπορικές και εργατικές 
υποθέσεις 
 
Οµάδα 752: Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 
 
Τάξη 7521: Υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων και άλλες υπηρεσίες  
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε εξωτερικές υποθέσεις, διπλωµατικές και προξενικές υπηρεσίες, οι 
οποίες περιλαµβάνουν διοικητικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης για υπουργεία 
εξωτερικών υποθέσεων και διπλωµατικές και προξενικές αποστολές που βρίσκονται στο εξωτερικό ή σε γραφεία 
διεθνών οργανισµών ή υπηρεσίες πληροφοριών και πολιτιστικές υπηρεσίες που προορίζονται για διανοµή πέρα 
από τα εθνικά σύνορα, συµπεριλαµβανοµένων βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων και υπηρεσιών αναφοράς που 
βρίσκονται στο εξωτερικό 
- Υπηρεσίες που σχετίζονται µε θέµατα εξωτερικής οικονοµικής βοήθειας, οι οποίες περιλαµβάνουν διοικητικές 
υπηρεσίες παροχής οικονοµικής βοήθειας σε αναπτυσσόµενες χώρες, παροχής ή στήριξης τεχνικής βοήθειας και 
κατάρτισης  
- Υπηρεσίες που σχετίζονται µε θέµατα εξωτερικής στρατιωτικής βοήθειας, οι οποίες περιλαµβάνουν διοικητικές 
υπηρεσίες που αφορούν αποστολές στρατιωτικής βοήθειας, επιδοτήσεις ή δάνεια για στρατιωτική βοήθεια, 
συµµετοχή σε διεθνείς ειρηνευτικές δυνάµεις 
 
Τάξη 7524: Υπηρεσίες δηµόσιας ασφάλειας και τήρησης της νοµίµου τάξεως 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες δηµόσιας ασφάλειας, οι οποίες περιλαµβάνουν διοικητικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες που 
παρέχονται από αστυνοµικές δυνάµεις που χρηµατοδοτούνται από δηµόσιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένων 
λιµενικής αστυνοµίας, συνοριακής αστυνοµίας, ακτοφυλακής και άλλων ειδικών αστυνοµικών δυνάµεων· 
αστυνοµικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, την καταχώρηση αλλοδαπών, λειτουργία 
αστυνοµικών εργαστηρίων και τήρηση αστυνοµικών αρχείων  
- Υπηρεσίες δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, οι οποίες περιλαµβάνουν τη διοίκηση, ρύθµιση και στήριξη 
δραστηριοτήτων για την προώθηση της δηµόσιας τάξεις και ασφάλειας και την ανάπτυξη συναφούς συλλογικής 
πολιτικής 
 
Τάξη 7525: Πυροσβεστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διάσωσης 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Πυροσβεστικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν διοικητικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες καταπολέµησης 
και πρόληψης πυρκαγιών µέσω τακτικών και επικουρικών πυροσβεστικών δυνάµεων που χρηµατοδοτούνται από 
τις δηµόσιες αρχές 
- Υπηρεσίες διάσωσης 
 
Οµάδα 753: Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης 
 
Τάξη 7532: Συνταξιοδοτικά προγράµµατα δηµοσίων υπαλλήλων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης για συνταξιοδοτικά προγράµµατα δηµοσίων υπαλλήλων 
- Διοικητικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες για συνταξιοδοτικά προγράµµατα, προγράµµατα γήρατος και 
αναπηρίας για δηµοσίους υπαλλήλους και τους επιζώντες αυτών, συµπεριλαµβανοµένων κρατικών προγραµµάτων 
κοινωνικής πρόνοιας για την αντιστάθµιση της µόνιµης απώλειας εισοδήµατος λόγω µερικής ή ολικής αναπηρίας 
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Τάξη 7533: Οικογενειακά επιδόµατα  
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει δηµόσιες διοικητικές, επιχειρησιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης για την 
ενίσχυση του εισοδήµατος νοικοκυριών και οικογενειών. 
 
Τάξη 7534: Επιδόµατα τέκνων  
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει δηµόσιες διοικητικές, επιχειρησιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης για την 
ενίσχυση του εισοδήµατος νοικοκυριών και οικογενειών µε εξαρτώµενα τέκνα. 
 
ΤΜΗΜΑ 76: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  
Το τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7135 
- Υπηρεσίες ανέγερσης επισκευής και αποσυναρµολόγησης πύργων γεώτρησης, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στις τάξεις 4525 και 5053 
 
ΤΜΗΜΑ 77: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΦΥΤΟΚΟΜΙΑΣ, 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 
 
Οµάδα 771: Γεωργικές υπηρεσίες  
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει υπηρεσίες σχετιζόµενες µε τη γεωργική παραγωγή, οι οποίες εκτελούνται ως επί το 
πλείστον στον τόπο της γεωργικής παραγωγής, όπως προετοιµασία αγρών, εγκατάσταση, φύτευση και 
επεξεργασία καλλιεργειών, κλάδεµα οπωροφόρων δένδρων και αµπελιών, µεταφύτευση ρυζιού και αραίωση 
τεύτλων, υπηρεσίες εκκοκκισµού βαµβακιού, συγκοµιδή και προετοιµασία πρωτογενών αγορών, άλλες υπηρεσίες 
αναγκαίες για τη γεωργική παραγωγή. 
 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες αεροψεκασµού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 6044 
 
Οµάδα 772: Υπηρεσίες δασοκοµίας  
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες υλοτοµίας και υπηρεσίες σχετιζόµενες µε την υλοτοµία, όπως υπηρεσίες περισυλλογής ξυλείας, 
µεταφορά κορµών δένδρων στο εσωτερικό δάσους, υπηρεσίες υλοτόµησης, υπηρεσίες κοπής δένδρων, υπηρεσίες 
φροντίδας δένδρων 
- Υπηρεσίες εµποτισµού ξυλείας, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες εµποτισµού ή χηµικής επεξεργασίας ξύλου 
µε συντηρητικά ή άλλες ύλες (συµπεριλαµβανοµένου του στεγνώµατος ξυλείας) 
- Υπηρεσίες σχετιζόµενες µε τη δασοκοµική παραγωγή, όπως µεταφύτευση, αραίωση αναφύτευσης, δασοκοµικά 
αποθέµατα, αξιολόγηση ξυλείας, υπηρεσίες διαχείρισης δασοκοµίας, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών 
αξιολόγησης ζηµιών στα δάση 
 
Οµάδα 773: Υπηρεσίες φυτοκοµίας  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7142 
 
Οµάδα 775: Κτηνοτροφικές υπηρεσίες  
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει τις αναγκαίες υπηρεσίες για την κτηνοτροφική παραγωγή, όπως τεχνητή 
σπερµατέγχυση, κουρά, φροντίδα και διαχείριση κοπαδιών, υπηρεσίες αναπαραγωγής θηραµάτων 
 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται 852 
 
ΤΜΗΜΑ 79: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Για λεπτοµερέστερη περιγραφή των νοµικών υπηρεσιών της οµάδας 791, χρησιµοποιήστε το 
συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητα Π «Λοιπά χαρακτηριστικά για υπηρεσίες διαφήµισης και παροχής 
νοµικών συµβουλών». 
Για λεπτοµερέστερη περιγραφή των διαφηµιστικών υπηρεσιών της κατηγορίας 79341, χρησιµοποιήστε 
το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητα Π «Λοιπά χαρακτηριστικά για υπηρεσίες διαφήµισης και 
παροχής νοµικών συµβουλών». 
Για λεπτοµερέστερη περιγραφή των υπηρεσιών εκτύπωσης της τάξης 7981, χρησιµοποιήστε το 
συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητα Τ «Λοιπά χαρακτηριστικά για υπηρεσίες εκτύπωσης». 
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Για λεπτοµερέστερη περιγραφή της οικονοµικής έρευνας της οµάδας 793, χρησιµοποιήστε το 
συµπληρωµατικό λεξιλόγιο, ενότητα Ρ «Λοιπά χαρακτηριστικά για υπηρεσίες έρευνας». 
 
Οµάδα 791: Νοµικές υπηρεσίες  
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες παροχής συµβουλών νοµικού χαρακτήρα και νοµικής εκπροσώπησης, οι οποίες περιλαµβάνουν 
υπηρεσίες παροχής συµβουλών, εκπροσώπησης, κατάρτισης εγγράφων και συναφείς υπηρεσίες που αφορούν το 
ποινικό δίκαιο και άλλους τοµείς του δικαίου, τις κανονιστικές διαδικασίες οιονεί δικαστηρίων, συµβουλίων κλπ. 
- Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες προετοιµασίας, κατάρτισης και πιστοποίησης που αφορούν 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και δικαιώµατα δηµιουργού· παροχή ορισµένων σχετικών νοµικών υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων της παροχής συµβουλών και της εκτέλεσης διαφόρων καθηκόντων αναγκαίων για την 
κατάρτιση ή την επικύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωµάτων δηµιουργού 
- Υπηρεσίες νοµικής τεκµηρίωσης και πιστοποίησης, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες προετοιµασίας, 
κατάρτισης και πιστοποίησης νοµικών εγγράφων, εκτός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωµάτων δηµιουργού· 
παροχή ορισµένων σχετικών νοµικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων της παροχής συµβουλών και της 
εκτέλεσης διαφόρων καθηκόντων αναγκαίων για την κατάρτιση ή την επικύρωση τέτοιων εγγράφων· κατάρτιση 
διαθηκών, γαµικών συµφώνων, εµπορικών συµβάσεων, επιχειρηµατικών χαρτών κλπ. 
- Υπηρεσίες παροχής νοµικών συµβουλών και πληροφοριών, οι οποίες περιλαµβάνουν συµβουλευτικές υπηρεσίες 
προς πελάτες σχετικά µε τα νοµικά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους· παροχή πληροφοριών επί νοµικών 
θεµάτων που δεν ταξινοµούνται αλλού· υπηρεσίες όπως υπηρεσίες µεσεγγύησης και υπηρεσίες κληρονοµικής 
διευθέτησης 
 
Οµάδα 792: Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες 
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Λογιστικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες όπως: υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων, οι 
οποίες περιλαµβάνουν την ταξινόµηση και την καταγραφή επιχειρηµατικών συναλλαγών σε χρήµατα ή κάποια 
µονάδα µέτρησης στα λογιστικά βιβλία, ή υπηρεσίες σύνταξης οικονοµικών απολογισµών, συµπεριλαµβανοµένων 
της σύνταξης απολογιστικών καταστάσεων από πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη, της εκπόνησης 
επιχειρηµατικών φορολογικών δηλώσεων, όταν παρέχονται στο πλαίσιο πακέτου, µαζί µε την εκπόνηση 
οικονοµικών καταστάσεων έναντι ενιαίας αµοιβής 
- Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες όπως: υπηρεσίες οικονοµικού 
διαχειριστικού ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης λογιστικών αρχείων και άλλων δικαιολογητικών 
εγγράφων ενός οργανισµού µε σκοπό τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών του καταστάσεων, ή άλλες 
υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου, όπως υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου, υπηρεσίες νόµιµου 
διαχειριστικού ελέγχου, υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου απάτης ή υπηρεσίες λογιστικής αναθεώρησης, οι οποίες 
περιλαµβάνουν υπηρεσίες αναθεώρησης ετήσιων και ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και άλλων 
λογιστικών πληροφοριών· το πεδίο της αναθεώρησης είναι πιο περιορισµένο από αυτό του διαχειριστικού ελέγχου 
και, εποµένως, το επίπεδο παρεχόµενης βεβαιότητας είναι χαµηλότερο 
- Φορολογικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν: υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα φορολογίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της παροχής συµβουλών σε εταιρείες και ιδιώτες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των 
φόρων· κατάρτιση και αιτιολόγηση οικονοµικών καταστάσεων ή εγγράφων απαντώντας σε αιτήµατα 
φορολογικών αρχών· υπηρεσίες σχετικές µε την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις σε θέµατα φορολογικού 
σχεδιασµού και ελέγχου, και εκπόνησης της συνολικής τεκµηρίωσης, ή υπηρεσίες κατάρτισης φορολογικών 
δηλώσεων 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Λογιστικές υπηρεσίες στο πλαίσιο υπηρεσιών διαχείρισης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7941 
 
Οµάδα 793: Έρευνα αγοράς και οικονοµική έρευνα, δηµοσκοπήσεις και στατιστικές 
 
Τάξη 7931: Υπηρεσίες έρευνας αγοράς 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες έρευνας αγοράς, οι οποίες περιλαµβάνουν ανάλυση αγοράς, ανάλυση ανταγωνισµού και 
συµπεριφοράς καταναλωτών, χρήση ερευνητικών µονογραφιών, στατιστικών, οικονοµετρικών µοντέλων, µελετών 
κλπ., µελέτες εφικτότητας, υπηρεσίες εκτίµησης απόδοσης 
 
Τάξη 7932: Υπηρεσίες δηµοσκοπήσεων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες δηµοσκοπήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες έρευνας µε σκοπό την εξασφάλιση 
πληροφοριών σχετικά µε την άποψη του κοινού όσον αφορά κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά και άλλα θέµατα 
 
Τάξη 7534: Υπηρεσίες διαφήµισης και µάρκετινγκ 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
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- Υπηρεσίες διαφήµισης, όπως υπηρεσίες πώλησης ή µίσθωσης διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου· υπηρεσίες 
σχεδιασµού, δηµιουργίας και τοποθέτησης διαφηµίσεων· υπηρεσίες διαφήµισης εξωτερικού χώρου και υπηρεσίες 
διαφήµισης από αέρος· υπηρεσίες παράδοσης δειγµάτων και άλλου διαφηµιστικού υλικού 
- Υπηρεσίες µάρκετινγκ, όπως υπηρεσίες προώθησης, υπηρεσίες πελατείας, υπηρεσίες έρευνας στους πελάτες, 
έρευνα βαθµού ικανοποίησης του πελάτη, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, προγράµµατα αφοσίωσης των 
πελατών 
 
Οµάδα 794: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηµατικών συµβουλών και συµβουλών σε 
θέµατα διαχείρισης 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Έρευνα σε συστήµατα διαχείρισης επεξεργασίας δεδοµένων, η οποία περιλαµβάνεται στην οµάδα 721 
- Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σχετικά µε βραχυπρόθεσµη διαχείριση χαρτοφυλακίων, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην οµάδα 661 
- Υπηρεσίες διαφήµισης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην κατηγορία 79341 
- Υπηρεσίες εκπροσώπησης ενός εκ των µερών µιας διαφοράς και υπηρεσίες παροχής συµβουλών στον τοµέα των 
εργασιακών σχέσεων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9811 
 
Τάξη 7941: Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Γενικές υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες παροχής 
συµβουλών, καθοδήγησης και επιχειρησιακής βοήθειας σχετικά µε την επιχειρηµατική πολιτική και στρατηγική 
και τον συνολικό σχεδιασµό, τη διάρθρωση και τον έλεγχο ενός οργανισµού 
- Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης (εκτός εταιρικού φόρου), οι οποίες 
περιλαµβάνουν υπηρεσίες παροχής συµβουλών, καθοδήγησης και επιχειρησιακής βοήθειας σχετικά µε τοµείς 
αποφάσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης (ανάλυση προτάσεων κεφαλαιακών επενδύσεων, αποτίµηση επιχείρησης 
πριν από συγχωνεύσεις και εξαγορές κλπ.) 
- Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες παροχής συµβουλών, 
καθοδήγησης και επιχειρησιακής βοήθειας σχετικά µε τη στρατηγική µάρκετινγκ και τη λειτουργία του µάρκετινγκ 
ενός οργανισµού 
- Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, οι οποίες περιλαµβάνουν 
υπηρεσίες παροχής συµβουλών, καθοδήγησης και επιχειρησιακής βοήθειας σχετικά τη διαχείριση των ανθρώπινων 
πόρων ενός οργανισµού 
- Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οργάνωσης παραγωγής, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες παροχής 
συµβουλών, καθοδήγησης και επιχειρησιακής βοήθειας σχετικά µε µεθόδους βελτίωσης της παραγωγικότητας, 
µείωσης του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής. Οι εργασίες που αφορούν την 
παροχή συµβουλών σε θέµατα οργάνωσης παραγωγής µπορεί να έχουν ως αντικείµενο πρότυπα ελέγχου 
ποιότητας, σχεδιασµό, επιδόσεις κλπ. 
- Υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες παροχής συµβουλών, καθοδήγησης και 
επιχειρησιακής βοήθειας σχετικά µε µεθόδους βελτίωσης της εικόνας και των σχέσεων ενός οργανισµού ή ενός 
προσώπου µε το ευρύτερο κοινό, την κυβέρνηση, τους ψηφοφόρους, τους µετόχους και άλλους 
- Άλλες υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης, οι οποίες αφορούν άλλα θέµατα, όπως υπηρεσίες 
παροχής συµβουλών σε θέµατα ασφάλειας, υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα προµηθειών, υπηρεσίες 
παροχής συµβουλών σε θέµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 
Τάξη 7942: Υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη διαχείριση 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες διαχείρισης έργου, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες συντονισµού και επίβλεψης πόρων για την 
προετοιµασία, την εκτέλεση και την ολοκλήρωση ενός έργου για λογαριασµό του πελάτη (οι υπηρεσίες 
διαχείρισης έργου µπορούν να περιλαµβάνουν κατάρτιση προϋπολογισµού, λογιστική και έλεγχο κόστους, 
προµήθειες, σχεδιασµό χρονοδιαγραµµάτων και άλλων συνθηκών λειτουργίας, συντονισµό και εργασίες 
υπεργολάβων, επίβλεψη και έλεγχο ποιότητας κλπ.) 
- Υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες παροχής συνδροµής που αφορούν 
τη διαιτησία ή τη διαµεσολάβηση του διακανονισµού µιας διαφοράς µεταξύ εργαζοµένων και διοίκησης, µεταξύ 
επιχειρήσεων και ιδιωτών 
- Υπηρεσίες διαχείρισης έργου οι οποίες σχετίζονται µε κατασκευές και έργα πολιτικού µηχανικού 
περιλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή 
 
Οµάδα 796: Υπηρεσίες πρόσληψης  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες προµηθειών για ειδικευµένες οικιακές υπηρεσίες µέσω υπαλλήλων που αµείβονται από τον 
προµηθευτή, οι οποίες ταξινοµούνται ανάλογα µε την παρεχόµενη υπηρεσία, π.χ. υπηρεσίες καθορισµού, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην οµάδα 909 
- Υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από πράκτορες και πρακτορεία για λογαριασµό ιδιωτών που συνήθως 
αναζητούν εργασία σε κινηµατογραφικές ταινίες, θεατρικές παραγωγές ή άλλες µορφές ψυχαγωγίας, ή αθλητικές 
εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 799 
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Τάξη 7961: Υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού, οι οποίες περιλαµβάνουν την αναζήτηση, την 
επιλογή και τη σύσταση εκτελεστικού προσωπικού για απασχόληση από τρίτους 
 
Τάξη 7962: Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαµβάνεται προσωρινό προσωπικό 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει τη διάθεση σε πελάτες προσωπικού που προσλαµβάνεται από τον προµηθευτή, ο 
οποίος καταβάλλει τις αµοιβές του. 
 
Οµάδα 797: Υπηρεσίες ερευνών και ασφάλειας 
 
Τάξη 7971: Υπηρεσίες ασφάλειας 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες παρακολούθησης συστηµάτων συναγερµού, οι οποίες περιλαµβάνουν την παρακολούθηση διατάξεων 
συστηµάτων ασφάλειας 
- Υπηρεσίες φύλαξης, οι οποίες περιλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών προστασίας µέσω µισθωµένου 
προσωπικού για τη διασφάλιση της ασφάλειας προσώπων ή ιδιωτικών, βιοµηχανικών ή εµπορικών ακινήτων µέσω 
της φύλαξής τους κατά της πυρκαγιάς, της κλοπής, του βανδαλισµού ή της παράνοµης εισόδου 
- Υπηρεσίες επιτήρησης, όπως υπηρεσίες συστήµατος ανίχνευσης 
- Υπηρεσίες περιπόλου 
 
Τάξη 7972: Ανακριτικές υπηρεσίες 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες που περιλαµβάνουν την έρευνα υποθέσεων που υποβάλλονται από τον πελάτη και αφορούν 
εγκλήµατα, κλοπή, απάτη, κλοπές σε καταστήµατα, αγνοούµενα πρόσωπα και άλλες νόµιµες ή παράνοµες 
πρακτικές 
- Εσωτερική και µυστική έρευνα 
- Υπηρεσίες προστασίας κατά των κλοπών σε καταστήµατα 
- Υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικής αστυνοµίας 
 
Οµάδα 799: Διάφορες επιχειρηµατικές και συναφείς υπηρεσίες 
 
Τάξη 7991: Υπηρεσίες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες διαχείρισης για τη λειτουργία χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στο τµήµα 66 
 
Τάξη 7992: Υπηρεσίες συσκευασίας και συναφείς υπηρεσίες 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει υπηρεσίες που αφορούν τη συσκευασία αγαθών για τρίτους, όπως τρόφιµα, 
φαρµακευτικά προϊόντα, είδη οικιακής καθαριότητας, είδη και εξοπλισµό αποχωρητηρίου, µε τη χρήση διαφόρων 
αυτόµατων ή χειροκίνητων τεχνικών συσκευασίας. Περιλαµβάνονται επίσης η συσκευασία δεµάτων και το 
περιτύλιγµα δώρων. 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες συσκευασίας και συσκευασίας σε κιβώτια σχετιζόµενες µε µεταφορές, οι οποίες περιλαµβάνονται στο 
τµήµα 63 
- Υπηρεσίες σχεδιασµού συσκευασίας, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7993 
Εάν οι υπηρεσίες συσκευασίας περιλαµβάνουν επίσης τη µεταποίηση υλικών του πελάτη σε ένα διαφορετικό 
προϊόν (π.χ. ανάµειξη νερού και συµπυκνώµατος για την παραγωγή αναψυκτικών, µαγείρεµα του ψαριού πριν από 
την κονσερβοποίηση, ανάµειξη κρεµών και χρωστικών υλών σε καλλυντικά), ταξινοµούνται στη σχετική ενότητα. 
 
Τάξη 7993: Ειδικές υπηρεσίες µελετών 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει υπηρεσίες που αφορούν τη δηµιουργία σχεδίων και την ετοιµασία µοτίβων για διάφορα 
προϊόντα εναρµονίζοντας αισθητικούς παράγοντες µε τεχνικές και άλλες απαιτήσεις, όπως: 
- Υπηρεσίες εσωτερικής διακόσµησης 
- Υπηρεσίες εσωτερικού σχεδιασµού 
- Υπηρεσίες υποστήριξης στον τοµέα του σχεδιασµού 
- Υπηρεσίες σχεδίασης επίπλων  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασµού για βιοµηχανικά προϊόντα, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7132 
- Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασµού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7982 
- Υπηρεσίες διαφηµιστικού σχεδιασµού, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7934 
 
Τάξη 7994: Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών 
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Η τάξη αυτή περιλαµβάνει υπηρεσίες οι οποίες αφορούν την είσπραξη λογαριασµών, επιταγών, συµβάσεων ή 
γραµµατίων και την απόδοση των χρηµάτων στον πελάτη· υπηρεσίες είσπραξης λογαριασµών και χρεών και 
επακόλουθες υπηρεσίες ανάκτησης ληξιπρόθεσµων οφειλών, άµεση αγορά εκπρόθεσµων λογαριασµών και 
οφειλών και επακόλουθη ανάκτηση. 
 
Τάξη 7995: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει υπηρεσίες οι οποίες αφορούν την οργάνωση εκδηλώσεων (εµπορικών επιδείξεων ή 
εκθέσεων)· την οργάνωση επιστηµονικών ή πολιτιστικών συναντήσεων και συνεδρίων· την προµήθεια και την 
εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισµού σε συνδυασµό µε την οργάνωση µιας έκθεσης. 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9232 
- Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 9262 
 
Τάξη 7996: Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Φωτογραµµοµετρικές καταγραφές και συλλογή δεδοµένων µέσω δορυφόρου, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
τάξη 7135 
 
ΤΜΗΜΑ 80: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Οµάδα 801: Υπηρεσίες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, οι οποίες παρέχονται συνήθως από νηπιακούς σταθµούς, παιδικούς 
σταθµούς ή ειδικά τµήµατα που συνδέονται µε σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και στοχεύουν κυρίως στη 
γνωριµία πολύ µικρών παιδιών µε το είδος του περιβάλλοντος που αναµένεται στο σχολείο 
- Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε πρώτο επίπεδο· στόχος των εν λόγω εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
είναι να παράσχουν στους µαθητές βασική εκπαίδευση σε ποικιλία θεµάτων και χαρακτηρίζονται από σχετικά 
χαµηλό επίπεδο εξειδίκευσης 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ηµερήσιας φροντίδας για παιδιά, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 8531 
 
Οµάδα 802: Υπηρεσίες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (µη συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
απευθύνονται ειδικά σε αναπήρους), οι οποίες είναι υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
κατώτερης του πανεπιστηµιακού επιπέδου. Οι εν λόγω εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν προγράµµατα που 
δίνουν έµφαση στην ειδίκευση σε συγκεκριµένα θέµατα και στην παροχή εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικές όσο 
και σε πρακτικές δεξιότητες· επικεντρώνονται συνήθως σε εφαρµογές που αφορούν ειδικά ένα επάγγελµα. 
 
Οµάδα 803: Υπηρεσίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, προπτυχιακού επιπέδου, µετά τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Όσον αφορά το αντικείµενό τους, οι εν λόγω εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν µεγάλη 
ποικιλία προγραµµάτων· δίνουν έµφαση στη διδασκαλία πρακτικών δεξιοτήτων, αλλά περιλαµβάνουν επίσης 
εκτενή βασική θεωρητική διδασκαλία (π.χ. ιατρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέµατα 
ασφάλειας, ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες). 
- Άλλες υπηρεσίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαµβάνουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες που έχουν ως 
αποτέλεσµα την απόκτηση πανεπιστηµιακού ή ισοδύναµου τίτλου· οι εν λόγω εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
παρέχονται από πανεπιστήµια ή εξειδικευµένα επαγγελµατικά ιδρύµατα· τα προγράµµατα δεν δίνουν µόνον 
έµφαση στη θεωρητική διδασκαλία, αλλά στοχεύουν επίσης στην προετοιµασία των φοιτητών για συµµετοχή σε 
πρωτότυπη έρευνα. 
 
Οµάδα 804: Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
 
Τάξη 8043: Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων σε πανεπιστηµιακό επίπεδο 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων που δεν βρίσκονται στο κανονικό σχολικό ή πανεπιστηµιακό σύστηµα· οι εν 
λόγω εκπαιδευτικές υπηρεσίες µπορεί να παρέχονται στο πλαίσιο πρωινών ή απογευµατινών µαθηµάτων από 
σχολεία ή ειδικά ιδρύµατα εκπαίδευσης ενηλίκων 
- Υπηρεσίες εκπαίδευσης µέσω ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών ή δι’ αλληλογραφίας και κατάρτιση µε τη 
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή· τα προγράµµατα µπορούν να καλύπτουν τόσο γενικά όσο και επαγγελµατικά 
θέµατα 
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ΤΜΗΜΑ 85: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Οµάδα 851: Υγειονοµικές υπηρεσίες 
 
Τάξη 8511: Νοσοκοµειακές και συναφείς υπηρεσίες 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει νοσοκοµειακές υπηρεσίες που παρέχονται υπό τη διεύθυνση ιατρών κυρίως σε 
εσωτερικούς ασθενείς, µε στόχο την ίαση, την αποκατάσταση ή/και τη διατήρηση της υγείας του ασθενή όπως: 
- Ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες 
- Εργαστηριακές τεχνικές υπηρεσίες 
- Ακτινολογικές και αναισθησιολογικές υπηρεσίες κλπ. 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες παρεχόµενες από εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 8512 
- Οδοντιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 8513 
- Υπηρεσίες ασθενοφόρων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 8514 
 
Τάξη 8512: Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες 
 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Εξέταση και θεραπεία από ιατρούς γενικής ιατρικής, οι οποίες αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση και τη 
θεραπεία από ιατρούς σωµατικών ή/και ψυχικών ασθενειών γενικής φύσης. Οι υπηρεσίες αυτές δεν περιορίζονται 
σε ειδικές ή συγκεκριµένες παθήσεις, ασθένειες ή ανατοµικές περιοχές. Μπορούν να παρέχονται στα ιατρεία 
ιατρών γενικής ιατρικής καθώς και σε εξωτερικά ιατρεία, σε κλινικές που συνδέονται µε επιχειρήσεις, σχολεία 
κλπ. 
- Εξέταση και θεραπεία από ειδικούς ιατρούς και χειρουργούς στους τοµείς της παιδιατρικής, της 
γυναικολογίας/µαιευτικής, της νευρολογίας κλπ.· υπηρεσίες χειρουργικής εξέτασης· υπηρεσίες θεραπείας σε 
εξωτερικά ιατρεία· λειτουργική εξερεύνηση και ερµηνεία ιατρικών εικόνων 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 8514 
 
Τάξη 8513: Οδοντιατρικές και συναφείς υπηρεσίες 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Ορθοδοντικές υπηρεσίες, π.χ. θεραπεία προεξεχόντων δοντιών, σταυροειδούς σύγκλισης των δοντιών κλπ., 
ακόµη και όταν παρέχονται σε νοσοκοµεία σε εσωτερικούς ασθενείς· υπηρεσίες στον τοµέα της στοµατικής 
χειρουργικής· άλλες εξειδικευµένες οδοντιατρικές υπηρεσίες, π.χ. στους τοµείς της περιοδοντικής, της 
ενδοδοντικής κλπ. 
- Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας 
οδοντικών νόσων από τις οποίες πάσχει ο ασθενής. Οι εν λόγω οδοντιατρικές υπηρεσίες µπορούν να παρασχεθούν 
σε κλινικές, όπως αυτές που συνδέονται µε σχολεία, επιχειρήσεις κλπ., καθώς και σε οδοντιατρεία. 
Περιλαµβάνουν υπηρεσίες στον τοµέα της γενικής ιατρικής, όπως οδοντιατρικές εξετάσεις ρουτίνας, προληπτική 
φροντίδα των δοντιών, θεραπεία τερηδόνας κλπ. 
 
Τάξη 8514: Διάφορες υγειονοµικές υπηρεσίες  
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες παρεχόµενες από ιατρικό προσωπικό, όπως υπηρεσίες µαιών, όπως επίβλεψη κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης και του τοκετού και επίβλεψη της µητέρας µετά τον τοκετό· υπηρεσίες νοσοκόµων, οι οποίες 
περιλαµβάνουν την παροχή φροντίδας από νοσοκόµους στην κατοικία του ασθενούς ή στα ιατρεία τους και την 
παροχή υπηρεσιών φροντίδας µητρότητας, παιδικής υγιεινής κλπ. 
- Παραϊατρικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, υπηρεσίες οµοιοπαθητικής, υπηρεσίες υγιεινής, 
υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκον ειδών κατά της ακράτειας 
- Υπηρεσίες ασθενοφόρων, οι οποίες περιλαµβάνουν γενικές και εξειδικευµένες ιατρικές υπηρεσίες που 
παρέχονται στο ασθενοφόρο 
- Υπηρεσίες οίκων παροχής υγειονοµικής περίθαλψης, εκτός νοσοκοµείων, συµπεριλαµβανοµένων συνδυασµένων 
υπηρεσιών στέγασης και ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται χωρίς εξοπλισµό ανάνηψης ή ιατρικό προσωπικό 
- Υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων 
- Υπηρεσίες τραπεζών αίµατος, υπηρεσίες τραπεζών σπέρµατος, υπηρεσίες τραπεζών ανθρωπίνων οργάνων 
- Υγειονοµικές υπηρεσίες στον χώρο εργασίας 
- Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων 
- Φαρµακευτικές υπηρεσίες 
 
Οµάδα 852: Κτηνιατρικές υπηρεσίες  
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Κτηνιατρικές υπηρεσίες για κατοικίδια και µη κατοικίδια ζώα (συµπεριλαµβανοµένων ζώων ζωολογικών κήπων 
και ζώων που εκτρέφονται για την παραγωγή γούνας και άλλων προϊόντων), οι οποίες περιλαµβάνουν 



 46 

νοσοκοµειακές και µη νοσοκοµειακές, χειρουργικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες· στόχος των εν λόγω υπηρεσιών 
είναι η ίαση, η αποκατάσταση ή/και η διατήρηση της υγείας του ζώου. 
- Εργαστηριακές και τεχνικές υπηρεσίες, τροφή και άλλες εγκαταστάσεις και πόροι 
 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες που σχετίζονται µε την κτηνοτροφία, όπως η τεχνητή σπερµατέγχυση, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στην οµάδα 775 
 
Οµάδα 853: Υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας και συναφείς υπηρεσίες 
 
Τάξη 8531: Υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας  
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Κοινωνικές υπηρεσίες µε παροχή καταλύµατος, όπως υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε άτοµα 
τρίτης ηλικίας, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παιδιά και νέους· οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν υπηρεσίες 
φροντίδας επί 24ώρου βάσης από οικοτροφεία 
- Κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς παροχή καταλύµατος, όπως υπηρεσίες ηµερήσιας φροντίδας για παιδιά, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων για παιδιά και νέους µε ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής 
συµβουλών, υπηρεσίες οικογενειακού προγραµµατισµού, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που δεν παρέχονται 
µέσω οικοτροφείων, υπηρεσίες αποκατάστασης 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στο τµήµα 80 
- Υπηρεσίες επαγγελµατικής αποκατάστασης, στις οποίες κυριαρχεί το εκπαιδευτικό στοιχείο, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στο τµήµα 80 
 
ΤΜΗΜΑ 90: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Οµάδα 904: Υπηρεσίες αποχέτευσης  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Συλλογή, καθαρισµό και διανοµή νερού, τα οποία περιλαµβάνονται στο τµήµα 41 και στην οµάδα 651 
- Κατασκευή, επισκευή και µετατροπή αποχετεύσεων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 4523 
 
ΤΜΗΜΑ 92: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Οµάδα 921: Κινηµατογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες βιντεοταινιών 
 
Τάξη 9211: Υπηρεσίες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές 
υπηρεσίες 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες 
παραγωγής για ταινίες και βιντεοταινίες κατάρτισης, ταινίες και βιντεοταινίες διαφήµισης, προπαγάνδας και 
ενηµέρωσης, ψυχαγωγικές ταινίες και βιντεοταινίες  
- Υπηρεσίες σε σχέση µε την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών, όπως επεξεργασία ταινιών, 
µοντάζ ταινιών, εκτύπωση τίτλου ταινιών, συρραφή, κοπή κλπ. 
 
Τάξη 9212: Υπηρεσίες διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει υπηρεσίες διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο σε άλλους κλάδους, 
αλλά όχι στο ευρύ κοινό. Περιλαµβάνονται η πώληση ή η ενοικίαση ταινιών ή βιντεοταινιών σε άλλους κλάδους, 
καθώς και υπηρεσίες που συνδέονται µε τη διανοµή ταινιών και βιντεοταινιών, όπως κράτηση, αποθήκευση, 
παράδοση κλπ. βιντεοταινιών και ταινιών 
 
Τάξη 9213: Υπηρεσίες προβολής κινηµατογραφικών ταινιών 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες προβολής κινηµατογραφικών ταινιών σε κινηµατογράφους ή σε υπαίθριους χώρους και σε ιδιωτικές 
αίθουσες προβολής ή άλλες εγκαταστάσεις προβολής 
 
Τάξη 9214: Υπηρεσίες προβολής βιντεοταινιών 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες προβολής βιντεοταινιών σε κινηµατογράφους ή σε υπαίθριους χώρους και σε ιδιωτικές αίθουσες 
προβολής ή άλλες εγκαταστάσεις προβολής  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
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- Ενοικίαση ειδών και εξοπλισµού (καµερών, σκηνικών κλπ.) στους κλάδους ψυχαγωγίας που ταξινοµούνται στην 
ενότητα «Προµήθειες»· για παράδειγµα: η ενοικίαση κινηµατογραφικών καµερών περιλαµβάνεται στην τάξη 
3865, προσθέτοντας τον κωδικό PA01-7 Μίσθωση του συµπληρωµατικού λεξιλογίου  
- Υπηρεσίες αντιπροσώπευσης για λογαριασµό µεµονωµένων καλλιτεχνών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
οµάδα 799 
- Υπηρεσίες πρακτορείων επιλογής ηθοποιών και κράτησης, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 923 
 
Οµάδα 922: Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες 
 
Τάξη 9221: Ραδιοφωνικές υπηρεσίες  
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες ραδιοφωνικών παραγωγών, σε απευθείας µετάδοση ή σε ταινία ή άλλο µέσο καταγραφής για 
µεταγενέστερη µετάδοση· τα προγράµµατα αυτά µπορούν να αφορούν ψυχαγωγία, προώθηση, εκπαίδευση, 
διάδοση ειδήσεων κλπ. 
- Παραγωγές όπως κάλυψη αθλητικών γεγονότων, παρουσίαση µετεωρολογικών προβλέψεων, συνεντεύξεις κλπ. 
- Συνδυασµένες υπηρεσίες παραγωγής και µετάδοσης ραδιοφωνικών προγραµµάτων 
 
Τάξη 9222: Τηλεοπτικές υπηρεσίες  
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες τηλεοπτικών παραγωγών, σε απευθείας µετάδοση ή σε ταινία ή άλλο µέσο καταγραφής για 
µεταγενέστερη µετάδοση· τα προγράµµατα αυτά µπορούν να αφορούν ψυχαγωγία, προώθηση, εκπαίδευση, 
διάδοση ειδήσεων κλπ. 
- Παραγωγές όπως κάλυψη αθλητικών γεγονότων, παρουσίαση µετεωρολογικών προβλέψεων, συνεντεύξεις κλπ. 
- Συνδυασµένες υπηρεσίες παραγωγής και µετάδοσης τηλεοπτικών προγραµµάτων 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες µετάδοσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων που παράγονται από τρίτους, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 6422 
 
Οµάδα 923: Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχοµένου 
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες προσωπικών θεατρικών ή καλλιτεχνικών αντιπροσώπων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 799 
- Υπηρεσίες σχετικές µε τον αθλητισµό, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 926 
 
Οµάδα 924: Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων 
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες παροχής ειδήσεων (προφορικές, γραπτές ή εικόνες) στα µέσα ενηµέρωσης, π.χ. ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, εφηµερίδες, περιοδικά ή σε οποιονδήποτε άλλο πελάτη 
- Υπηρεσίες που παρέχονται από ανεξάρτητους δηµοσιογράφους και εικονολήπτες του Τύπου 
 
Οµάδα 925: Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, µουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες 
 
Τάξη 9251: Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχείων  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Ενοικίαση βιντεοταινιών και βιβλίων, η οποία περιλαµβάνεται στην τάξη 3925 και στην οµάδα 221, 
προσθέτοντας τον κωδικό PA01-7 Μίσθωση, του συµπληρωµατικού λεξιλογίου  
 
Τάξη 9253: Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστατευόµενων φυσικών βιοτόπων 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες συντήρησης και φροντίδας βοτανικών και ζωολογικών κήπων 
- Υπηρεσίες επίβλεψης, συντήρησης και φροντίδας εθνικών πάρκων και προστατευόµενων φυσικών βιοτόπων 
- Υπηρεσίες επίσκεψης σε βοτανικούς και ζωολογικούς κήπους 
- Υπηρεσίες διατήρησης της άγριας ζωής 
 
Οµάδα 926: Αθλητικές υπηρεσίες  
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, στις οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν κάθε είδους 
αθλητικές εκδηλώσεις· οι εν λόγω εγκαταστάσεις µπορεί να είναι αρένες ή στάδια, περίκλειστα ή καλυµµένα, µε ή 
χωρίς πρόβλεψη για θέσεις ή για παρουσία θεατών  
- Υπηρεσίες σχετικές µε τον αθλητισµό, όπως υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και υπηρεσίες 
προώθησης αθλητικών εκδηλώσεων  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
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- Ενοικίαση αθλητικού εξοπλισµού, η οποία περιλαµβάνεται στην οµάδα 374, προσθέτοντας τον κωδικό PA01-7 
Μίσθωση, του συµπληρωµατικού λεξιλογίου 
 
ΤΜΗΜΑ 98: ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Οµάδα 981: Υπηρεσίες συλλογικών οργανώσεων  
Η οµάδα αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στο τµήµα 80 
- Υγειονοµικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 851 
- Κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 853 
- Αθλητικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην οµάδα 926 
- Υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων παρεχόµενες από τρίτους για λογαριασµό µιας οργάνωσης, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην τάξη 7941 
 
Τάξη 9811: Υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρηµατικούς, επαγγελµατικούς και εξειδικευµένους 
οργανισµούς 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρηµατικούς οργανισµούς (υπηρεσίες διάδοσης πληροφοριών, υπηρεσίες 
εκπροσώπησης ενώπιον κρατικών υπηρεσιών, υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες 
παρέχονται από οργανώσεις, τα µέλη των οποίων επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη και στην 
ευρωστία των επιχειρήσεων ή του εµπορίου γενικά ή ενός συγκεκριµένου κλάδου) 
- Υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελµατικούς οργανισµούς (υπηρεσίες διάδοσης πληροφοριών, ανάπτυξη και 
επίβλεψη προτύπων πρακτικής για συγκεκριµένα επαγγέλµατα, εκπροσώπηση ενώπιον κρατικών υπηρεσιών, 
υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από οργανώσεις, των οποίων τα µέλη 
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε ερευνητικές επιστήµες, επαγγελµατική πρακτική ή τεχνικούς τοµείς γενικά 
ή σε έναν συγκεκριµένο τοµέα) 
- Υπηρεσίες που παρέχονται από εξειδικευµένους οργανισµούς (π.χ.: υπηρεσίες πυρηνικής προστασίας) 
 
Τάξη 9812: Παροχή υπηρεσιών από συνδικάτα  
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει υπηρεσίες που παρέχονται από εκπροσώπους απόψεων των µελών σχετικά µε την 
εργασιακή κατάσταση και οργανωτικές υπηρεσίες για συλλογική δράση που παρέχονται από οργανώσεις των 
οποίων τα µέλη είναι κυρίως υπάλληλοι. 
 
Τάξη 9813: Διάφορες υπηρεσίες συλλογικών οργανώσεων  
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει: 
- Θρησκευτικές υπηρεσίες (υπηρεσίες θρησκευτικής λατρείας, κατάρτισης και µελέτης, οι οποίες παρέχονται 
άµεσα στους πιστούς από εκκλησίες, τζαµιά, ναούς, συναγωγές κλπ.· ειδικές θρησκευτικές υπηρεσίες, όπως 
υπηρεσίες βάπτισης, επιβεβαίωσης της πίστης, γάµου, υπηρεσίες για τους νεκρούς κλπ.· θρησκευτικές υπηρεσίες 
συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών αναχωρητισµού οι οποίες παρέχονται από οίκους θρησκευτικών ταγµάτων) 
- Παροχή υπηρεσιών από πολιτικές οργανώσεις (υπηρεσίες διάδοσης πληροφοριών, υπηρεσίες δηµοσίων 
σχέσεων, υπηρεσίες άντλησης πόρων και παρεµφερείς υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από πολιτικά κόµµατα και 
παρεµφερείς οργανώσεις που συνδέονται µε ένα πολιτικό κόµµα ή µε υποψηφίους· οι οργανώσεις αυτές 
ασχολούνται κυρίως µε τη τοποθέτηση µελών του κόµµατος ή των συµπαθούντων του κόµµατος σε πολιτικά 
αξιώµατα)  
- Παροχή υπηρεσιών από κοινωνικές συλλογικές οργανώσεις (υπηρεσίες για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος και την παροχή κοινοτικών διευκολύνσεων υποστήριξης, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες που 
παρέχονται από οργανώσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και παρεµφερείς οργανώσεις, οι οποίες 
αποτελούνται κυρίως από ιδιώτες που ένωσαν τις δυνάµεις τους µε σκοπό την προώθηση ενός δηµόσιου 
αιτήµατος ή ζητήµατος µέσω εκπαίδευσης του κοινού, άσκησης πολιτικής επιρροής κλπ., ή υπηρεσίες που 
παρέχονται από οργανώσεις για την υποστήριξη κοινοτικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών διευκολύνσεων, ή 
υπηρεσίες που παρέχονται από περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις και κινήµατα) 
- Παροχή υπηρεσιών από άλλες κοινωνικές συλλογικές οργανώσεις, όπως υπηρεσίες προστασίας ειδικών οµάδων, 
παροχή υπηρεσιών από οργανώσεις νέων, κοινωνικές κοινοτικές υπηρεσίες, πολιτιστικές και µη αθλητικές 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες συλλόγων 
 
Οµάδα 983: Διάφορες υπηρεσίες 
 
Τάξη 9831: Υπηρεσίες πλυσίµατος και στεγνού καθαρισµού 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες συγκέντρωσης ρούχων για πλύσιµο (περιλαµβάνουν υπηρεσίες πλυντηρίου, οι οποίες αφορούν την 
παραλαβή ή την παράδοση ρούχων χωρίς την παροχή υπηρεσιών πλυσίµατος ή καθαρισµού, υπηρεσίες 
διαχείρισης πλυντηρίου και υπηρεσίες λειτουργίας πλυντηρίου) 
- Υπηρεσίες καθαρισµού υφασµάτων (υπηρεσίες πλυσίµατος, στεγνού καθαρισµού και άλλες υπηρεσίες 
καθαρισµού υφασµάτων, υπηρεσίες εµποτισµού υφασµάτων) 
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- Υπηρεσίες καθαρισµού γούνας (υπηρεσίες πλυσίµατος, στεγνού καθαρισµού και άλλες υπηρεσίες καθαρισµού 
γούνας) 
- Υπηρεσίες χρωµατισµού (υπηρεσίες χρωµατισµού ενδυµάτων και υφασµάτων, οι οποίες δεν συνδέονται µε την 
παραγωγή των εν λόγω ειδών) 
- Υπηρεσίες σιδερωτηρίου (υπηρεσίες σιδερωτηρίου ενδυµάτων και υφασµάτων, συµπεριλαµβανοµένων 
κλινοσκεπασµάτων και τραπεζοµάντιλων και πετσετών φαγητού, µετά τη διεργασία καθαρισµού) 
- Υπηρεσίες βαφής (υπηρεσίες βαφής ενδυµάτων και υφασµάτων, οι οποίες δεν συνδέονται µε την παραγωγή των 
εν λόγω ειδών) 
 
Τάξη 9832: Υπηρεσίες κοµµωτηρίων και υπηρεσίες καλλωπισµού 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες κοµµωτηρίων (λούσιµο, κόψιµο και κούρεµα, χτένισµα, βαφή, περµανάντ, ίσιωµα και παρεµφερείς 
υπηρεσίες για άνδρες, αγόρια, γυναίκες και κορίτσια, υπηρεσίες κουρείων) 
- Υπηρεσίες καλλωπισµού (περιποίηση προσώπου και καλλωπισµού, υπηρεσίες αισθητικού και υπηρεσίες 
µανικιούρ και πεντικιούρ) 
 
Τάξη 9834: Υπηρεσίες παροχής καταλύµατος και υπηρεσίες γραφείου 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες καθαρισµού για καταλύµατα, γραφεία, κατοικίες και άλλα κτίρια, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
τάξη 9061 
 
Τάξη 9836: Ναυτικές υπηρεσίες  
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες, σχετιζόµενες µε σκάφη και λοιπό εξοπλισµό, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 5024 
- Υπηρεσίες θαλάσσιων ερευνών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7311 
- Υπηρεσίες θαλάσσιων µελετών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7135 
 
Τάξη 9837: Υπηρεσίες εργολάβων κηδειών και σχετικές υπηρεσίες 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες νεκροταφείων, οι οποίες περιλαµβάνουν την πώληση ή µίσθωση τόπων, υπηρεσίες συντήρησης 
νεκροταφείου, φροντίδα τάφων, κοιµητηρίων  
- Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών 
- Υπηρεσίες ταφής νεκρών, οι οποίες περιλαµβάνουν τη διευθέτηση υπηρεσιών τελετών κηδείας και 
αποτέφρωσης, µεταφορά σορών 
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες κηπουρικής νεκροταφείων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην τάξη 7731 
 
Οµάδα 989: Παροχή υπηρεσιών από οργανισµούς και φορείς εκτός επικράτειας 
 
Τάξη 9891: Παροχή ειδικών υπηρεσιών προς διεθνείς οργανισµούς και φορείς 
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει: 
- Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, τους ειδικευµένους οργανισµούς, τα 
περιφερειακά του όργανα κλπ., την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τελωνείων, τον Οργανισµό 
Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και άλλους διεθνείς φορείς ή εξωχώριες µονάδες 
- Υπηρεσίες που παρέχονται από πρεσβείες και αντιπροσωπείες άλλων χωρών 


